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ROLTEC VIPER
FORHJULSTRÆK



 
MED EN VIPER BEHØVER  
DU IKKE BEKYMRE DIG...
•  VIPER’en er baseret på sidste nye teknologi 

med styring fra Penny & Giles (R-Net)

•  Med VIPER’en er det let at bevæge sig rundt 
selv i snævre omgivelser

• Kører fuldt kontrolleret både ude og inde

• At køre på stejle ramper går som en leg

• Har en topfart på hele 14 km/t 

• Affjedrede baghjul

• Stor driftssikkerhed

• Lang holdbarhed

• Kraftfuldt LED lys

•  2 motorer á 400 watt = Meget høj ydeevne og 
en enorm trækkraft - selv ved lave hastigheder

• Lang levetid

LØFTE - VIPPESYSTEM 
• Til  ROLTEC VIPER har vi udviklet et unikt elektrisk  
 løft/vipsystem, der kan regulere siddehøjden fra  
 37 cm til 73 cm.

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



 DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT 
VÆLGE ROLTEC VIPER 

I tæt samarbejde med brugere og terapeuter har ROLTEC udviklet en helt ny kørestol, der for  
alvor sætter standarden på markedet for forhjulstrukne kørestole. Stolen bygger på banebrydende  
teknologi, og VIPER’en er den bedste forhjulstrukne stol, vi har lavet til dato. 

ROLTEC har i mere end 40 år sat en ære i at udvikle og producere markedets bedste el-kørestole  
med hovedvægt på kvalitet og holdbarhed og ROLTEC VIPER følger stolt denne tradition.

ROLTEC VIPER er udstyret med den nyeste elektronik fra Penny+Giles (R-NET).  
Med denne teknologi og to kraftige motorer på 400 watt, giver det mulighed for at  
opnå en topfart på 14 km/t. Brugerne af ROLTEC VIPER vil opleve en kørestol med et  

voldsomt stort moment, der er til rådighed ved alle hastigheder. 

Alligevel er VIPER’en en kørestol, som i enhver situation giver den forventede respons. 
Selv på glatte og vanskelige underlag vil brugeren opleve at have fuld kontrol  

over kørestolens bevægelser. VIPER’en vil adlyde den mindste bevægelse  
på joysticket, også ved kørsel på stejle ramper.

Det nye baghjulsophæng og affjedring minimerer stød  
og rystelser op igennem stolen. En forbedring  

brugeren mærker med det samme. 

VIPER ’en er ideel til transport i biler og  
til brugere, der færdes under trange forhold.
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Er den forhjulstrukne VIPER’en din nye kørestol? 

Et superlækkert design  
Affjedrede baghjul, hvor hårdheden  

kan indstilles efter behag 
Nem at styre og kontrollere  

ved kørsel på ramper 

Overbevisende trækkraft  
selv ved lave hastigheder

VIPER’en kører op mod 55 km på en opladning

Markedets laveste sædehøjde,  
som gør det let at køre ind under borde eller  
bruge stolen ved et almindeligt arbejdsbord

Ligesom ROLTEC’s andre modeller kan  
VIPER’en naturligvis tilpasses  

den enkelte bruger

ROLTEC VIPER’s udformning er designet i samarbejde med Design Concern A/S, der er anerkendt for deres evne til at 
forene funktionalitet med elegant design. 



Tekniske data:
Kørestoltype:                                                                                                                                                                                   Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug  

Mål: 
Totallængde:                                                                                                                                                                                    103 cm 
Længde uden benstøtter:                                                                                                                                                                    95 cm 
Totalbredde:                                                                                                                                                                                        65 cm
Frihøjde:                                                                                                                                                                                               8 cm
Sædemonteringshøjde:                                                                                                                                                                        35 cm

Siddefladens højde over gulv:
Uden pude:                                                                                                                                                                                         37 cm
Med sædeløft i top:                                                                                                                                                                              73 cm
Med maksimalt vip frem:                                                                                                                                                                       31 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:                                                                                                                                           40˚
Siddefladens vinkel med maksimalt vip frem:                                                                                                                                                7˚ 

Vægt:
Totalvægt uden person:                                                                                                                                                                 Ca  130 kg
Maksimal personvægt uden løftesystem:                                                                                                                                               150 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:                                                                                                                                                130 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:
Max  kørestrækning med 50 Ah  batterier:                                                                                                                       Ca  40 km ved 10 km/t
Max  kørestrækning med 70 Ah  batterier:                                                                                                                        Ca  55 km ved 10 km/t
Stigeevne:                                                                                                                                                                                            17%
Max  hastighed fremad:                                                                                                                                                                 Ca  14 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:                                                                                                                                                    120 - 170 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:                                                                                                                                                    7 cm

Dæk:
Forhjul (grå)                                                                                                                                                                                    3 00 x 8”
Baghjul (grå)                                                                                                                                                                            200 x 50 mm
Ventiltype                                                                                                                                                                                    Autoventil
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ROLTEC VIPER MED FORHJULSTRÆK - FREMTIDSSIKRET TEKNIK…
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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

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


