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E-Walk Duw- en Remondersteuning
De E-Walk ondersteunt de begeleidende persoon bij het duwen en remmen van de rolstoel. Met de E-
Walk worden langere uitstapjes weer mogelijk en plezierig. De E-Walk wordt toegepast in situaties waarin 
de rolstoelgebruiker zich niet zelf kan voortbewegen en de begeleidende persoon niet over voldoende 
lichaamskracht beschikt om een rolstoel voort te duwen.



E-Walk de hulp voor elke rolstoelbegeleider!

De rem en duwhulp E-Walk maakt het voor de begeleidende persoon 
mogelijk om zonder krachtinspanning een rolstoel in beweging te 
krijgen. Het enige wat u als begeleider van een handbewogen rolstoel 
hoeft te doen is gas geven en sturen. Op vlakke wegen en op hellingen 
neemt de E-Walk het zware werk voor u over. Bij dalende hellingen remt 
de E-Walk de rolstoel af en kan hij u begeleiden bij het stoppen van de 
rolstoel. 

Voor elke rolstoelgebruiker/begeleider biedt het E-Walk systeem 
oplossingen. De E-Walk kan eenvoudig op de rolstoelbreedte worden 
aangepast. Hierdoor kan één E-walk ook voor verschillende rolstoelen 
worden gebruikt. 

E-Walk universeel toepasbaar!

Voor bijna elk type rolstoel die verkrijgbaar is op de Nederlandse 
markt bieden wij montageplaten aan. Mochten u een rolstoel hebben 
waar wij nog geen adaptatieset voor hebben dan zullen wij deze gaan 
ontwikkelen. 

Technische gegevens:
Accu hoog model:  Lood 24 V x 12 Ah 8kg

Accu laag model: Ni-mh 24 V x 9,6 Ah 2,5 kg

Acculader Mascot

Totaal gewicht 13 kg (excl. accu’s)

Motor 200W

Breedte instelbaar: 38 – 50 cm

Wielen Massief rubber

Gebruikersgewicht: Max 150 kg

Snelheid: 0 – 5,5 km/u

Actieradius:  16 km lood / 19 km Nimh
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