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ROLTEC PYTHON
fremtidssikret teknik...
Tekniske data
Kørestoltype: Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug.
Mål:
Totallængde:
Længde uden benstøtter:
Totalbredde:
Frihøjde:
Sædemonteringshøjde:
Siddefladens højde over gulv:
uden pude:
med pude:
med pude og sædeløft i top:
med pude og maksimalt vip frem:
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:
Siddefladens vinkel med maksimalt vip frem:
Vægt:
Totalvægt uden person:
Maksimal personvægt uden løftesystem:
Maksimal personvægt med løftesystem:

110 cm
81,5 cm
65 cm
6,5 cm
35 cm
36 cm
45 cm
81 cm
40 cm
40°
7°

120 kg
150 kg
130 kg

Køredata:
Max. kørestrækning med 50 Ah. batterier:
Max. kørestrækning med 70 Ah. batterier*:
*Ved 10 km/t
Stigeevne:
Max. hastighed fremad:
Pladsbehov ved 180° vending:
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:
Dæk:
Forhjul (grå)
Baghjul (grå)
Ventiltype

Ca. 40 km
Ca. 50 km
9° eller17%
10 km/t
115 cm
6 cm

Farveprøver - sæde

Farveprøver - skjold

2.50 x 3”
3.00 x 8”
Autoventil

Vest for storebælt
ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29

Øst for storebælt:
ROLTEC el-kørestole A/S
Unionsvej 9
DK - 4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00

info@roltec.com
www.roltec.com

info@roltec.com
www.roltec.com

ROLTEC PYTHON-N
baghjulstræk

Der er mange gode grunde til
at vælge ROLTEC PYTHON...

ROLTEC er nu klar med en mindre og mere kompakt udgave af den
velkendte Vision/CT4, nemlig ROLTEC Python. Med ROLTEC Python
er der ikke gået på kompromis hvad angår teknologi, sikkerhed,
komfort og design. Den avancerede elektronik er stadig den samme
og den modul opbyggede mekanik giver stadig den store flexibilitet
som ROLTECs produkter er kendte for.

Den ergonomisk udformede styreboks fremstår i et elegant design,
og multifunktions displayet giver på en hurtig og overskueligt måde
informationer om styringens mange valgmuligheder.
Den rene og jævne overflade på styreboksen gør rengøringen let og
de oplyste berøringsknapper giver helt nye muligheder for betjening
af forskellige eksterne funktioner.

Som standard leveres kørestolene med aluminiumsfælge, der i et
moderne og stilrent design understreger stolens lette og elegante
formsprog.
Det lukkede skjold, som dækker hele stolens underdel, giver et
flot og moderne udseende og gør samtidig ROLTEC Python meget
rengøringsvenlig. Udover at dække stolens underdel fungerer
skjoldet også som klemsikring, som hindrer skader på hænder og
fingre. Skjoldet fås i flere farver.

Ikke flere problemer:
• med at køre ind under borde
med almindelig højde.
• med at sidde ved et almindeligt
arbejdsbord.
• med at bruge el-kørestolen
som førersæde i bil.

ROLTEC Python er meget velegnet som sæde i bil. Den lave sædehøjde sammen med forlæns vip hjælper yderligere til, når man skal
have benene under rattet ved førerpladsen.
ROLTEC har udviklet et elektrisk bilfastspændingssystem til modellerne
VISION ,VISION plus, CT4 og Python. Systemet er meget velegnet til
brugere, som ønsker en hurtig og sikker fastspænding. Både stol og
bespænding er crashtestet og godkendt uden anmærkninger.

Kørestolen er bestykket med to ekstremt momentstærke motorer på
hele 400 Watt hver. Ud over en kolosal trækkraft er det nok til at
give kørestolen en topfart på 10 Km/t.

Med sædet til din stol er du sikret en optimal siddekomfort indbygget
i et pænt, neutralt design. Der er mange muligheder for indstilling
og tilpasning samt farvevalg.
ROLTEC Python er konstrueret og testet efter standard
EN12184:1999 hos Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm.
ROLTEC Python plus overholder gældende EMC-krav.

• med at lave kostbare ændringer
af vognbunden for at få plads
til el-kørestolen ved førerpladsen
i bilen.

Til ROLTEC Python har vi udviklet et unikt elektrisk løft/vip
system, der kan regulere siddehøjden fra 45 til 76 cm.

• med at se ud af vinduerne, når
el-kørestolen bruges som
passagersæde i bilen.

El-ryg kombineret med el-vip
giver optimale muligheder for
varierende siddestillinger.
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