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ROLTEC VISION CT4 
DEN KLASSISKE OG VELAFPRØVEDE
BAGHJULSTRÆKKER 
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MED EN BASISHØJDE PÅ 37 CM 
ER DET PLUDSELIG LET...
• At køre ind under borde.

• At bruge et almindeligt arbejdsbord.

• At bruge el-kørestolen  som førersæde i bil.

•  At at få plads til el-kørestolen ved førerpladsen i bilen  
uden kostbare ændringer af vognbunden.

•  At bruge sin el-kørestol som passagersæde i bilen  
og samtidig kunne se ud af vinduerne.

• Topfart op til 14 km/t

Løfte - vippesystem
•  Til  ROLTEC Vision CT4 bruger vi vores eget unikke elektriske 

løfte/vippesystem. Løftet kan regulere siddehøjden med hele 
31cm, hvilket gør dig i stand til at kommunikere i øjenhøjde og 
nå steder, der længe har været udenfor rækkevidde.

•  Elryggen kombineret med el-vipppet giver optimale  
muligheder for varierende siddestillinger.

Kørestolen som førersæde
ROLTEC Vision CT4 er ligesom vores andre stole forberedt for 
montering af et bilbespændingssystem, så stolen kan bruges 
foran rattet.
Dermed kan brugeren blive i sin stol og slippe for komplicerede 
forflytninger,som for mange er både besværlige og udmattende.

ROLTEC tilbyder både vores eget “dockingsystem”, der er vist  
nedenfor samt Dahl Engineerings system. 
Til begge systemer er det muligt at få sædeadaptorer, således  
at bilens oprindelige sæde kan fastspændes i docking stationen.

Systemerne er naturligvis crashtestet og godkendt efter  
gældende standarder sammen med kørestolen.
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ROLTEC VISION CT4
DET SIKRE VALG NÅR FOKUS ER PÅ 
EN BAGHJULSTRÆKKER...

I mere end 40 år har ROLTEC indsamlet erfaringer og input fra kørestolsbrugere og terapeuter 
 og vi har i mange år været toneangivende på markedet for baghjulstrukne kørestole.

Vision CT4 som er den gennemprøvede efterkommer af mange generationer er stadig 
 en af markedets mest funktionelle , populære og stabile baghjulstrukne stole. 

Vision CT4 er udstyret med nyeste elektronik og styreboks fra  
Penny+Giles (R-NET), der kan serviceres over stort set hele verden.  
Styreboksens stilrene og glatte design giver sammen med det fuld-
dækkende skjold på kørestolen et yderst rengøringsvenligt produkt.

Kørestolens ekstremt momentstærke motorer fås nu i to  
forskellige udgaver Den ene udgave giver kørestolen en  

tophastighed på 10 km/t, og den anden giver en  
tophastighed på ikke mindre end 14 km/t.             

Kørestolen er udstyret med et særdeles kraftigt LED lys place-
ret  centralt på skærmen. hvilket udover det rent sikkerheds-

mæssige også giver stolen et moderne og sporty look.
Med sæder og ryg i de bedste materialer er du sikret en 

optimal siddekomfort. Der er mange muligheder for 
indstilling og individuelle løsninger og tilpasninger.  

ROLTEC VISION CT4 er meget velegnet som 
sæde i bil. Den lave sædehøjde sammen 

med fremad-vip funktionen hjælper 
yderligere til, når man skal have benene 

under rattet ved førerpladsen.

ROLTEC VISION CT4 er konstrueret og testet efter standard EN12184:1999 hos Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm, men overholder også alle  
relevante krav i EN 12184:2009, indbefattet de standarder som denne henviser til. * ROLTEC VISION plus overholder gældende EMC-krav.
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Er VISION CT4 din nye kørestol? 

Et superlækkert  og  
velafprøvet design  

Eminent sejtrækker  
i udfordrende terræn 

Overbevisende trækkraft  
selv ved lave hastigheder

Lav sædehøjde, som gør det 
 let at køre ind under borde  

eller bruge stolen ved et  
almindeligt arbejdsbord
Ligesom ROLTEC’s andre  

modeller kan VISION CT4  
naturligvis tilpasses  
den enkelte bruger



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

Mål: 
Totallængde:                                                                                                                                                                                     115 cm 
Længde uden benstøtter:                                                                                                                                                                  81,5 cm 
Totalbredde med 3 00 x 8” baghjul:                                                                                                                                                        65 cm
Frihøjde:                                                                                                                                                                                               8 cm

Siddefladens højde over gulv:
Uden pude:                                                                                                                                                                                         37 cm
Med pude:                                                                                                                                                                                           46 cm
Med pude og sædeløft i top:                                                                                                                                                                  77 cm
Med pude og maksimalt vip frem:                                                                                                                                                           41 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:                                                                                                                                           24˚
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

Køredata med 400 Watt motorer ved 14 km/t:
Max  kørestrækning med 50 Ah  batterier:                                                                                                                       Ca  40 km ved 10 km/t
Max  kørestrækning med 50 Ah  batterier:                                                                                                                        Ca  30 km ved 14 km/t 
Max  kørestrækning med 70 Ah  batterier:                                                                                                                        Ca  55 km ved 10 km/t
Max  kørestrækning med 70 Ah  batterier:                                                                                                                        Ca  40 km ved 14 km/t 

Øvrige køredata
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 VISION CT4 MED BAGHJULSTRÆK - DET SIKRE VALG
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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


