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Infinity
De Infinity elektrische handbike
biedt u maximale mobiliteit en
flexibiliteit. Koppel de Infinity
eenvoudig aan uw eigen handbewogen rolstoel en ga erop uit.
Eenmaal op de plaats van bestemming koppelt u de Infinity
eenvoudig af en gaat u verder
met uw eigen handbewogen
rolstoel.

De Infinity heeft een maximum snelheid tot wel 30 kilometer per uur (standaard 25km/u) en een actieradius
tot wel 45 kilometer. Standaard is de Infinity voorzien
van draaigas en kan deze ook achteruit rijden. Optioneel
is ook een duimgas of een tetrastuur beschikbaar. Door
de instelbare rijeigenschappen en de traction control is
de Infinity door iedereen veilig te besturen en zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen.
De belangrijkste kenmerken van de Infinty
- Zeer licht aan- en af te koppelen
- Voorzien van stevige standaard die bij het aankoppelen
automatisch wordt opgetild voor maximale grondspeling
- Traction control door slimme elektronica

Infinity is een elektrische handbike welke geheel in Eu-

- Persoonlijk instelbare rijeigenschappen zoals: motor

ropa is ontworpen en wordt gefabriceerd. Dit zorgt voor

rem, acceleratie en maximum snelheid

meer controle over de productie en snelle levertijden.

- Achteruitrijd functie d.m.v. drukknop

Door zoveel mogelijk onderdelen 3D te printen, is ook

- LCD touch screen met snelheidsmeter, kilometerteller

gedacht aan duurzaamheid en circulariteit.

- Hydraulische schijfremmen met dubbele remklauw
- Verschillende veiligheidsfuncties zoals rijblokkering als

Optimale positie:

de Infinity niet (juist) is aangekoppeld, noodbediening

Infinity is voorzien van vele verstelmogelijkheden. Zo

voor afkoppelen.

kan de afstand van de handbike tot de gebruiker ge-

“

makkelijk worden ingesteld, wat zorgt voor een optimale en ergonomische houding ten opzichte van het stuur.

Reactie van een gebruiker:

Ik heb nog nooit een
handbike zo gemakkelijk
kunnen aankoppelen als
de Infinity!

”

Ook het stuur zelf is instelbaar, de hoogte en hoek
kunnen worden gevarieërd. Omdat rolstoelen vaak
verschillende zithoogtes hebben is op de Infinity de
hoogte van de docking bar eenvoudig en traploos in te
stellen en kunnen we het aankoppelen voor iedere
gebruiker zo licht mogelijk instellen.

TETRA STUUR

Veilig rijden
ondanks een
slechte handfunctie
Infinity is leverbaar met een
tetra stuur. Dit stuur biedt een
alternatieve manier van gasgeven en remmen. Door het stuur
naar u toe te kantelen geeft u
gas en door het stuur van u af
te duwen remt u de handbike.
Dit geeft gebruikers met een
beperkte handfunctie, zeker in
combinatie met de instelbare
motorrem, de mogelijkheid om
veilig met de Infinity te rijden en
tot stilstand te komen. Om met
zo min mogelijk kracht te kunnen aan- en afkoppelen is het
tetra stuur vergrendelbaar.

Touchscreen, met
o.a. accuindicatiemeter, sneheidsmeter,
kilometerteller

Krachtige 48 Volt
Lithium accu, kan
eenvoudig worden
uitgenomen

instelbare
rijeigenschappen

Schijfrem met
dubbele
remklauw

Tilgewicht
18 kg

Display met
touchscreen

Uniek aankoppelsysteem, te monteren
op een vouwbare of
vastframe rolstoel

Motor
500W
Brushless

Maximum
snelheid
25 km/u

16” wiel met een offroad band, zo heeft u
onder alle omstandigheden grip en tractie

48V 10Ah
Lithium accu

Maximaal
gewicht
125 kg

USB
laadcontact

Makkelijk toegankelijk
laadcontact, voorzien
van magneetstekker

Gewicht
accu 3 kg

Wielmaat 16"

Class I medical
device MDR
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Voor optimaal zicht
en zichtbaarheid is de
Infinity voorzien van
voor- en achterlicht

Actieradius
tot 45 km

