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Crashtested

EVO3

Totale lengte  1090 mm
Totale breedte met wielen  560 mm
Totale breedte met armleuningen  475 – 590 mm
Minimale transportlengte  815 mm
Zithoogte  470 mm
Zithoogte met stoellift  770 mm
Totaalgewicht incl. batterijen  125 kg
Max. gebruikersgewicht  80kg
Zit breedte  300-420 mm
Rug breedte  300-420 mm 
Rug hoogte  350-500 mm
Elektrische stoellift  300 mm
Elektrische zitkanteling 45 °
Elektrische beensteun  90 ° - 180 °

Elektrische rugleuning  90 ° - 180 °
Elektrische negatief kantelen  30 °
Accucapaciteit  55 Ah
Acculader  6 A
Motorvermogen  2 x 220 W
Power module  80 A
Bereik (ISO 7176-4)  25 km
Maximumsnelheid  max. 10 km/u
Draaicirkel (ISO 7176-5)  585 mm
Hindernishoogte  50 mm
Ophangingen  2 achter 
Garantie  2 jaar
Crashtested  ISO 7176 - 19
CE tested EN12182 / EN12184

EVO 3 presenteert een elegant ontwerp en prestaties op het hoogste niveau in zijn 
categorie en biedt een perfecte combinatie van stabiliteit en wendbaarheid. Beschikbaar 
als voor- of achterwielaandrijving. EVO 3 is ontstaan uit de passie van Neatech voor 
high engineering. Het modulaire ontwerp van het zitsysteem is ontworpen door een 
van de meest gerenommeerde ergonomie-experts ter wereld. Dankzij de ergonomische 
productiebenadering kunnen technici de diepte, breedte, hoogte en hoek van de verschillende 
zitcomponenten aanpassen. 
De ergonomische zitting, die is aangesloten op de mogelijke aanpasbare elektronische instellingen 
en de hoofdsteun, verstelbaar in hoogte, diepte en hoek, plaatst EVO 3 in de voorhoede van het 
Neatech-assortiment.
Het houdingssysteem is ontworpen om lichaamsvormen te respecteren en ergonomisch aan te 
passen. Het wordt gekenmerkt door een systeem van biomechanische elektronische bewegingen die de 
natuurlijke bewegingen van de gebruiker garanderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EIGENSCHAPPEN

Multifunctionele 
aanpassingen

Programmeerbare 
elektronica

Compact design Grote keuze aan 
Buddy Brace 
zitsysteem

Voor- of
achterwielaandrijving


