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OVERTUIG U ZELF!

De EVO1 is een compacte elektrische rolstoel voor binnen- en buitengebruik, voorzien
van voor- of achterwielaandrijving.
De modulaire opbouw biedt de mogelijkheid om in te spelen op de individuele 
omstandigheden en wensen van de gebruiker. Optioneel uitgerust met elektrische functies, 
zoals de stoellift of zithoekverstelling, biedt de EVO 1 uitgebreide voordelen bij de verzorging en 
ontlasting van het lichaam en opent nieuwe mogelijkheden in het leven van de gebruiker.
De EVO1 biedt ons de mogelijkheid om het Free-Shock-systeem te integreren. Dit systeem maakt
op een gecontroleerde manier schokkerige rekbewegingen mogelijk, bijvoorbeeld veroorzaakt door 
spastische aandoeningen en verlicht langzaam de spierspanning. Het Free-Shock-systeem verkleint de 
kans op spier- en botschade bij het gebruik van de elektrische rolstoel aanzienlijk.
In combinatie met het Buddy Brace-zitsysteem vormt het een optimale eenheid om de frequentie en
intensiteit van spasticiteit, veroorzaakt door spierhypertensie, te verminderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

EIGENSCHAPPEN

Compacte behuizing
met voor- of
achterwielaandrijving

2 elektrische
aanpassingen
(optioneel)

Dynamische
rughoek verstelling 

Makkelijk 
manoeuvreren
en hoog rijcomfort

Grote selectie van 
Buddy Brace 
zitsystemen

Modulaire selectie van 
de
configuratie voor
optimale verzorging

VERKRIJGBARE KLEUREN ELECTRISCHE INSTELLINGEN

EVO1

Totale lengte met beensteunen: 
EVO1 F (voorwielaandrijving) 930 - 980 mm
EVO1 R (achterwielaandrijving)  1000 - 1040 mm
Totale breedte met wielen 490 - 550 mm
Totale breedte met armsteunen 470 - 610 mm
Minimale transportlengte: 
EVO1 F (voorwielaandrijving) 830 mm
EVO1 R (achterwielaandrijving) 760 mm
Draaicirkel:
EVO1 F (voorwielaandrijving) 330 mm
EVO1 R (achterwielaandrijving) 425 mm
Zithoogte 450 mm
Breedte zitting 300 - 440 mm

Rug breedte 300 - 440 mm
Rug hoogte 450 - 550 mm
Rug hoekverstelling 90° – 135°
Been hoekinstelling 90° – 170°                                                                              
Totaalgewicht incl. batterijen 105 kg
Max. gebruikersgewicht 150 kg
Acculader 6 A
Power module 60 A (optional 80 A)
Bereik tot  tot 25 km
Topsnelheid 6 / 8 km/u
Motorvermogen 2 x 220 W
Max. Hindernis hoogte 50 mm
CE gekeurd volgens  EN12182 / EN12184                                                                              


