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Zinger

JoyRider

Afmetingen uitgevouwen

785 x 645 x 935 mm

855 x 640 x 910 mm

Afmetingen opgevouwen

955 x 645 x 250 mm

1115 x 640 x 320 mm

Gebruikersgewicht

Max 120 kg

Max 115 kg

Gewicht

18,5 kg incl. batterij

20,8 kg zonder batterij/
22,6 incl. batterij

Maximale helling *

9°

12°

Actieradius *

13 km

13 km

Maximale snelheid *

9,5 km/h

6 km/h

Draaicirkel

710 mm

850 mm

ZINGER

JOYRIDER

Motor
Type

250 W koolborstel

DC borstel loze motor 2x 200 W

Input voltage

DC36V

DC24V

Remsysteem

Manueel

Elektromagnetische rem

Accu
Type

Lithium ion accu

Lithium ion accu

Capaciteit

6,6 Ah

8,7 Ah of 10,5 Ah

Output voltage

DC 36V

DC 24V

Neemt u mee!
De ideale reispartners

* Afhankelijk van lichaamsgewicht

Mag mee in het vliegtuig
Past in elke auto

Vemamed
Weena 695 (B7.047)
3013 AM Rotterdam

Scootmobielshop Enschede BV
Tel: +31 (0)10 3031279
Hengelosestraat
116
Email:
info@vemamed.nl
7514 AK Enschede
www.vemamed.nl
Tel: 053 - 436 36 00

Lichtgewicht
KvK: 08161883
BTW nr.: NL818247927B01
info@scootmobielshop.com
www.scootmobielshop.com

Elektrische - opvouwbare - lichtgewicht rolstoel

ZINGER

JOYRIDER

De Zinger rolstoel is de
oplossing voor mensen met een
bewegingsbeperking. Het unieke
besturingssysteem waarbij de
armen langs het lichaam rusten,
zorgen voor een minimale
inspanning tijdens het rijden.
De beweging wordt vanuit de
gehele arm gemaakt, hierdoor
kunt u zelfs met alleen grove
motoriek toch gecontroleerd
manoeuvreren. Mede hierdoor
is de Zinger verkozen tot
hulpmiddel van de maand
door Spierziekte Nederland.

Na het introduceren van de Zinger
in 2014, groeide de vraag naar
een Zinger met joystickbesturing.
Deze vraag werd beantwoord
met de komst van de JoyRider.
Alle unieke eigenschappen van de
Zinger vindt u terug in de JoyRider
maar dan met joystickbesturing.
U kunt nu zelf kiezen welke
uitvoering het beste bij u past.
Dagje uit, weekendje weg of met
vakantie? Geen probleem! De
Zinger of JoyRider neemt u mee!

Opgevouwen binnen 2 seconden

De slimme bedieningshendel
van de Zinger. Zowel links
als rechts te installeren.

Verkrijgbaar in zilver,
groen en zwart.

Automatische elektromagnetische
rem en vrijloop functie om te
duwen.

Perfect afgestelde joystick
voorkomt schokkerig rijden.

Door het compacte design is de
Zinger of JoyRider eenvoudig
mee te nemen.

De Zinger- en JoyRider
UHLVNRHUELHGHQRSWLPDOH
bescherming tijdens transport.

Uitneembare accu. Eenvoudig te
verwisselen met een volle accu.

Schommelende voetsteun
maakt in- en uitstappen
zowel makkelijk als veilig.

