
V-DriveV-Drive
Elektrische hulp voor de manuele rolstoel

Grensverleggend in mobiliteit
Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



Technische gegevens V-Drive 

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

Voorbehouden technische wijzigingen

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit V.
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N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20 
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.co.nl - orders@vermeiren.co.nl

Montage

Een eenvoudig te monteren bediening is beschikbaar
voor zowel linkse als rechtse montage. Demontage voor
transport in de wagen tijdens verplaatsingen wordt ge-
daan in een handomdraai. Loskoppelen van batterijen
en aandrijfsysteem en u bent klaar. 

Indien u de V-drive tijdens het wandelen niet wenst te
gebruiken volstaat het de V-drive op te heffen via een
lus rond een van duwhandvatten.

NIEUW is een hoogteregeling zodat de hulpmotor
altijd horizontaal kan gepositioneerd worden.

Comfort

De V-Drive maakt
ve rp laa t s ingen
met een rolstoel
heel eenvoudig.
De begeleider laat
de V-Drive al het
werk doen. Het
oprijden van
heuvels, hellingen,
onef fenheden...
niets van al dit vormt een probleem voor de V-Drive.
Een gebruiksvriendelijke snelheidsregeling zorgt
ervoor dat u kan genieten van het verhoogde comfort
waarmee de V-Drive toelaat iemand voort te bewegen.

Het gamma bestaat uit twee versies. Een
Standaardversie (voor personen tot 135 kg) en een
Heavy-Duty versie (voor personen tot 200 kg).

zitbreedtes               max.                    max.               autonomie            vermogen            batterij                 gewicht              gebruikers
snelheid    hoek                                             motor                                                                      gewicht

Afmetingen in mm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. * rolstoel inbegrepen

390 - 480 

500 - 600
(H.D. versie)

6 km/u 8° ca. 15 km 150 W

200 W
(H.D. versie)

2x12V/ 12Ah

2x12V/12Ah
(H.D. versie)

21  kg

17,4 kg

135 kg*

200 kg*
(H.D. versie)


