
ROLTEC MOVEO 
FORHJUSTRÆK MED  
STYRKE & FLEKSIBILITET



Hvis du ønsker mere infor-
mation om den nye MOVEO 
stol fra ROLTEC så kontakt 
os per telefon eller gå ind på 
www.roltec.com og se vores 
brede vifte af produkter og 
kørestole. 

BEGEJSTRINGEN FORTSÆTTER...
•  Med MOVEO’s bredde på 59 cm kommer du rundt overalt  

både indendørs og når du er ude

•  MOVEO’s avancerede affjedring på både de trækkende 
 forhjul og på baghjulene giver super komfort  
og uovertrufne køreegenskaber 

•  Med opbygningen omkring forhjulstrækket samt de  
små ydermål fremtræder MOVEO kompakt og stilren

•  De stærke motorer på hver 400 W giver overskud og  
moment  selv ved lave hastigheder

•  MOVEO anvender styringer fra Penny & Giles (R-NEt), 
der tilbyder masser af tilpasnings- og udvidelsesmuligheder

•  MOVEO kan figureres med stort set alle kombinationer af  
  sædeløsninger og styringer 

• Kraftfuldt LED lys

• Stor aktionsradius

• Stor driftssikkerhed og lang holdbarhed 
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LØFTE - VIPPESYSTEM 
 ROLTEC MOVEO er udstyret med det samme løfte/vippesystem 
som  er kendt fra BOA stolene. Systemet er gennemprøvet af os 

gennem flere år og kan øge siddehøjden med op til 30 cm.   
Derudover gør systemet det muligt at vippe fra 0 til 50 

grader og hvile ryggen, når det er påkrævet.

Med løftet kan du komme i ansigtshøjde med de fleste 
– og ikke mindst nå de ting, som måske længe har 
været uden for rækkevidde. 

Kombineres løftet med en elektrisk styret ryg 
opnås både ergonomisk optimale siddestillinger 

og god komfort.



KOMPAKT NY FORHJULSTRÆKKER 
UDEN KOMPROMISSER...
MOVEO er det nyeste skud på stammen i rækken af kørestole fra ROLTEC .
Med MOVEO har vi overført vores mangeårige erfaringer og de gode køreegenskaber, som vi kender fra 
den forhjulstrukne ”VIPER” til en ny lækker kompakt og stærk stol på kun 59 cm i bredden.
Teknik, motor og løft læner sig op af vores succesfulde centertrækker BOA 2 og  
dermed er vi sikre på at alt fungerer optimalt sammen. Og selvfølgelig er  
en MOVEO lige så letkørt, driftsikker og pålidelig som alle vores øvrige modeller.

”Er pladsforholdene trange i boligen?” 
”Bruger du af og til ramper og lift?”
Er svaret JA, så er du med en MOVEO godt hjulpet! 

MOVEO’s ”footprint” 
MOVEO er så kompakt, at du let kan være på enhver trappelift og autolift.
Stolens sporvidde med de 2 forhjul og de to næsten ”parallelle” baghjul gør  
kørsel på selv smalle enkeltsporede ramper nemt.
- og ikke mindst...
Du kommer ligeså problemløst omkring derhjemme som på storbyferien.
Den lave sædehøjde gennemgående på alle ROLTEC’s stole gør det muligt  
med en MOVEO at komme ind under de fleste borde. Dermed er stolen 
 også utroligt velegnet som førersæde.

Så har du brug for en stol, der kan det hele og  
alligevel ikke fylder meget mere end en indendørs- 
stol, så er MOVEO det åbenlyse valg.
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Er MOVEO  din nye stol? 
Lækkert og kompakt design med bredde på blot 59 cm

Hastighed op til 12 km/t og overbevisende  
trækkraft selv ved lave hastigheder

Som vores øvrige stole er MOVEO monteret  
med programmerbar styring fra Penny+Giles 

Rampekørsel går som en leg 

En sædehøjde på kun 36 cm + pude gør det  
problemløst at køre ind under spise- eller arbejdsbordet 

MOVEO er godkendt og velegnet som førersæde i bil, 
men qua den lave totalhøjde også optimal som  
passagersæde i bilen foran eller bagved.

Standardudstyret med fastspændingsøjer til selefastspænding i bil 

Kraftigt LED 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.)*

 *(forøger 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:                                                                                                                                                                                      97 cm 
Længde uden benstøtter:                                                                                                                                                                    84 cm 
Totalbredde:                                                                                                                                                                                        59 cm
Frihøjde: *                                                                                                                                                                                           7,5 cm
Sædemonteringshøjde:                                                                                                                                                                        35 cm

Siddefladens højde over gulv:
Uden pude:                                                                                                                                                                                         36 cm
Med pude (10 cm):                                                                                                                                                                                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 (38 Ah/C20)  batterier:                                                                                                                       Ca  28 km
Max  kørestrækning med 51 Ah (56 Ah/C20) batterier:                                                                                                                        Ca  40 km
Max  kørestrækning med 63 Ah (70 Ah/C20)  batterier: **                                                                                                                   Ca  48 km
Stigeevne:                                                                                                                                                                                            17%
Max  hastighed fremad: ***                                                                                                                                                           Ca  12 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:                                                                                                                                                        Fra 110 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:                                                                                                                                                    8 cm

Dæk:
Forhjul -trækkende (grå)                                                                                                                                                                 3 00  x  8”
Baghjul massiv (grå)                                                                                                                                                                          7” x 1¾
Ventiltype                                                                                                                                                                                    Autoventil
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ROLTEC MOVEO  -  PÅ FORHJUL MED TEKNIKKEN…
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* Frihøjden afhænger af brugerens vægt og last.

** Denne batteristørrelse kræver et specialkit i forb. med montering og vil øge stolens grundhøjde med 2,5 cm.

*** Styringen fra Penny & Giles kan påvirke tophastigheden moderat.

Produktion, administration & salg
ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29

  

Salg & service  øst for Storebælt
ROLTEC el-kørestole A/S

Unionsvej 9
DK - 4600 Køge

Telefon +45 87 43 49 00

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


