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ROLTEC VISION HD 
SVÆRVÆGTEREN  



 
.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.

Løfte - vippesystem
•  Til  ROLTEC Vision HD 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
Vision HD 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 gæl-
dende standarder sammen med kørestolen. 
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. ROLTEC VISION HD

EN BAGHJULSTRÆKKER DER KLARER 
DET MESTE...

 
ROLTEC er nu klar med storebroderen til VISION CT4. 
Roltec Vision HD (heavy duty) er udviklet på grund af den stigende efterspørgsel på el-kørestole til 
større brugere. Denne model gør det muligt at være kørestolsbruger med en vægt på op til 200 kg. 

ROLTEC Vision HD anvender den samme velafprøvede teknologi som VISION CT4.  
I det ydre design er det ikke synligt, men der er lavet væsentlige forstærkninger på løft/vip og chassis. 
Endvidere leveres stolen med massive hjul.  
Sikkerheden og komforten er naturligvis den samme som VISION CT4.  
Den ergonomiske styreboks fra Penny & Giles giver næsten ubegrænsede muligheder for personlige  
profiler, styringsparametre osv. Samtidig er det nye multifunktions-display lavet i et elegant og bruger-
venligt design, hvor de nyudviklede funktionsknapper giver en let og naturlig betjening.
VIsion HD er udstyret med redesignede lygter der har en lysstyrke på hele 250 candela.  
Til sammenligning er de hele 14 gange kraftigere end de tidligere lygter og er med til at 
give hele stolen et forfriskende pift.
Lygterne er smukt designet og placeret på skærmene i en naturlig bue. De er derved 
med til at få kørestolen til at fremstå elegant og sporty.
ROLTEC Vision HD er meget velegnet som sæde i bil.  
Den lave sædehøjde sammen med stolens mulighed for forlæns ”kip” hjælper  
yderligere til, når man skal have benene under rattet ved førerpladsen. 
ROLTEC tilbyder sit eget elektriske ”docking-system” der er specielt udviklet til  
modellerne VISION CT4 og Vision HD.  
Systemet er velegnet til brugere, som ønsker en hurtig og sikker fastspænding. 
Både stol og dockingsystemet er naturligvis crashtestet og godkendt..
Som standard leveres kørestolene med aluminiums fælge, 
der i et moderne og stilrent design under streger stolens 
lette og elegante formsprog.
Det lukkede skjold, som dækker hele stolens under–
del, giver et flot og moderne udseende og gør  
ROLTEC Vision HD meget rengøringsvenlig.  
Skjoldet der fås i flere farver fungerer  
også som klemsikring og hindrer skader på hænder 
og fingre. 
Roltec tilbyder mange forskellige sæde- og 
rygløsninger. Vi ved at en optimal siddekomfort 
for brugeren er helt central og kan udover vores 
egne standardsæder tilbyde næsten enhver form 
for special tilpasning.  
Alle sæder og rygge tilbydes i et smukt neutralt 
design og i flere farver.
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ROLTEC Vision HD er konstrueret efter standard EN12184:1999 og overholder gældende EMC-krav.
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ROLTEC VISION VISION HD - HD MED BAGHJULSTRÆK 

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 maksimalt vip frem:                                                                                                                                                                       32 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:                                                                                                                                           24˚
Siddefladens vinkel med maksimalt vip frem:                                                                                                                                                7˚ 

Stolens løft
Difference i cm fra laveste position til max  højde                                                                                                                               + /– 31 cm

Vægt:
Totalvægt uden person:                                                                                                                                                                 Ca  150 kg
Godkendt personvægt uden løftesystem:                                                                                                                                                                                                                   200 kg
Godkendt personvægt med løftesystem:                                                                                                                                               200 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved max. hastighed 9 km/t:
Max  kørestrækning med 50 Ah  batterier:                                                                                                                                         Ca  40 km 
Max  kørestrækning med 70 Ah  batterier:                                                                                                                                         Ca  55 km

Øvrige køredata
Stigeevne:                                                                                                                                                                                            17%
Max  hastighed fremad:                                                                                                                                                                  Ca  9 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:                                                                                                                                                    120 - 170 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:                                                                                                                                                    7 cm

Dæk (flexdæk):
Forhjul (grå)                                                                                                                                                                                    3 00 x 8”
Baghjul (grå)                                                                                                                                                                            200 x 50 mm
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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


