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SpecificatieS*
Actieradius 16 km
Max snelheid (vlakke ondergrond) 7,2 km/u
Max snelheid (6° helling) 6,4 km/u
Vermogen 250 W
Voltage 24 V
Bedrijfstemperatuur -25°C tot 50°C
Totaal gewicht 8,9 kg
*Actieradius en snelheid zijn afhankelijk van de ondergrond, 
hellingshoek, gewicht van de gebruiker en accu conditie

Motorunit
Lengte 36,3 cm
Breedte 14,0 cm
Hoogte 24,1 cm
Gewicht 5,0 kg
Diameter omni-wiel 19,3 cm
Breedte omni-wiel 7,1 cm
Garantietermijn motorunit 2 jaar

accu
Type LiFePO4 (Lithium-ijzer-fosfaat)
Voltage 24 V
Lengte 37,8 cm
Breedte 17,0 cm
Hoogte 6,1 cm
Gewicht 3,8 kg
Garantietermijn accu 1 jaar

rolStoel vereiSten
Wielmaat 22”, 24”, 25”of 26”
Minimale zitbreedte 25 cm
Minimale zitdiepte 30 cm
Maximale zitdiepte 50 cm
Minimale vrije ruimte onder de zitting 5 cm
Met vaste achteras uitgevoerd
Maximale gewicht gebruiker 112 kg
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SMartdrive
De revoluTionaire ‘power-assisT’
voor je rolsToel

onafhankelijkheid
Geeft je meer vrijheid en kracht.
Ontlast je schouders en polsen. 

Makkelijk
Duw om te vertrekken, rem om te stoppen, zo simpel!
Eén enkele kabelplug, één enkele drukknop.

flexibel
Beweegt samen met jou tijdens het balanceren of op stoepen.
Past op elk type vast frame rolstoel.

krachtig
Rijdt op heuvels, tapijt, gras, …
Gaat verder zonder moeite.

licht en coMpact
Zo licht dat je niet merkt dat het er is. 
Compact om overal mee te nemen. 

Maak snel een afspraak bij ‘move all the way’ 
om de smartdrive te ervaren!


