
ROLTEC BOA 2
CENTERSTOL



 MED BREDDE PÅ KUN 59 CM  
KOMMER EN BOA 2 
RUNDT OVERALT...
• Super kompakt og stilrent design

•  Eminente køreegenskaber med BOA 2’s nye  
hjulophæng også på løst underlag

•  Styring fra Penny & Giles (R-NEt) med  
mange tilpasningsmuligheder

• Kraftfuldt LED lys

•   Ekstremt stærke motorer på 400 W pr. motor som  
giver en enorm trækkraft – selv ved lave hastigheder

• Stor driftssikkerhed

• Stor aktionsradius

• Lang holdbarhed og stor genbrugsværdi 

LØFTE - VIPPESYSTEM 
•  ROLTEC BOA 2 har et kompakt elektrisk løft/vip system, der 

kan øge siddehøjden med 31 cm. Med løftet kan du komme i 
ansigsthøjde med de fleste – og nå de ting som måske længe 
har været uden for rækkevidde.  
Derudover gør systemet det muligt at vippe fra 0 til 50 grader 
og hvile ryggen når det er påkrævet.

• Elryg kombineret med el-vip giver optimale  
 muligheder for varierende siddestillinger.
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Hvis du ønsker mere information om den nye ROLTEC BOA 2,  
så kontakt os per telefon eller gå ind på www.roltec.com 
og se vores brede vifte af produkter og kørestole. 



 SÅ PRESSER ROLTEC CITRONEN IGEN...
Med ”BOA 2” har ROLTEC præsteret at presse bredden på en centerdrevet kørestol ned under 60 cm!  
Men det er ikke det hele...  Hjulophæng og affjedring er med BOA 2 ændret og optimeret, så stolen er end
nu mere letkørt og terræn gående end sin ophavsmand.

BOA 2 er bygget på erfaringer fra BOA’ en, der kom på markedet i 2014 og som stadig er en bestseller. 
Målet var at producere en endnu smallere stol men med ligeså gode køreegenskaber, som vi ken
der dem fra BOA’ en. 

Og det er lykkedes!   

BOA 2’s små ydermål gør den særdeles velegnet at færdes i indendørs, hvor plads
forholdene er trange – og samtidig er den centerdrevne stol med sit nye hjul
ophæng fantastisk i  skov og på stier og kommer frem selv i løst grus.
 
Den lave sædehøjde i kombination med reduktionen i bredden gør det let at 
komme under borde og manøvrere på trange steder, som f.eks i en bil og kom
me under rattet, når stolen samtidig skal fungere som førersæde.

BOA 2 er præcis som sin forløber bestykket med en elektronisk styring fra 
Penny+Giles, type RNET. En styring som muliggør individuelle løsninger, 
og kan imødekomme  langt de fleste brugeres behov.
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Er ROLTEC BOA 2  din nye centerstol? 

Et lækkert og særdeles kompakt design  

Ultrasmal stol på blot 59 cm bred 

Programmerbar styring fra Penny+Giles 

Overbevisende trækkraft selv ved lave hastigheder

Nem at styre og kontrollere ved kørsel på ramper 

En ultralav sædehøjde på 37cm + pude som gør det let at 
køre ind under borde eller bruge stolen ved et almindeligt 
arbejdsbord.

BOA 2 er qua sin bredde, lave højde  og opbygning foran ideel 
som førersæde i bil — men også som passagersæde i bilen 
uden at udsynet forstyrres er BOA 2 ideel.

Fastspændingsøjer til selefastspænding i bil 

Kraftigt kørelys 

En driftssikker og robust stol med lang levetid 

Mulighed for montering af  alle sædetyper

Mulighed for montering af batterier  
med stor kapacitet (2x63 ah.)*

 
 
*(forrøger stolens højde med ca. 2,5 cm)
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Tekniske data:
Kørestoltype:                                                                                                                                                                                   Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug  

Mål: 
Total længde:                                                                                                                                                                                fra 110 cm 
Længde uden benstøtter:                                                                                                                                                                    98 cm 
Totalbredde:                                                                                                                                                                                        61 cm
Frihøjde:                                                                                                                                                                                             7,5 cm
Sædemonteringshøjde:                                                                                                                                                                        36 cm

Siddefladens højde over gulv:
Uden pude:                                                                                                                                                                                         38 cm
Med pude:                                                                                                                                                                                           47 cm
Med pude og sædeløft i top:                                                                                                                                                                  77 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:                                                                                                                                           50˚

Vægt:
Totalvægt uden person:                                                                                                                                                                 Ca  155 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:                                                                                                                                               140 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:
Max  kørestrækning med 33 Ah  batterier:                                                                                                                        Ca  28 km ved 10 km/t
Max  kørestrækning med 50 Ah  batterier:                                                                                                                       Ca  40 km ved 10 km/t
Max  kørestrækning med 63 Ah  batterier:                                                                                                                       Ca  48 km ved 10 km/t
Stigeevne:                                                                                                                                                                                            17%
Max  hastighed fremad:                                                                                                                                                                 Ca  12 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:                                                                                                                                                        Fra 110 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:                                                                                                                                                    7 cm

Dæk:
Centerhjul (grå)                                                                                                                                                                              3 00  x  8”
Hjørnehjul massiv (grå)                                                                                                                                                                      7” x 1¾
Ventiltype                                                                                                                                                                                    Autoventil
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ROLTEC BOA 2 - FREMTIDSSIKRET TEKNIK…
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Vest for Storebælt:
ROLTEC elkørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK  8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29

Øst for Storebælt:
ROLTEC elkørestole A/S
Unionsvej 9
DK  4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00

Website:    www.roltec.com                  Mail:    info@roltec.com


