Den effektive køre- og
bremsehjælp
Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

www.aat-online.de

I nogle situationer kan det være
svært at komme hurtigt frem i en
manuel kørestol. Glæd Dem selv
og Deres hjælper og få support ad
ramper og andre skrå flader, med
en energisk hjælpemotor.
Køre- og bremsehjælpen V-Max gør
det lettere for Dem at overkomme
stigninger, og udvider dermed
Deres rækkevidde væsentligt. Ved
kørsel nedad, bremser V-Max
automatisk og sørger for en
roligere kørsel.

Sådan vinder De mere mobilitet og
sikkerhed. V-max’en kan monteres
på næsten alle kørestole med
sædebredde over 36 cm. Takket
være den lave egenvægt, såvel som
små dimensioner, transporterer den
Dem uden problemer. V-Max hjælpen
aflaster betjeningspersonen, så
denne uden problemer kan skubbe
kørestol og person opad 2-delte
ramper med 20% hældning.

Få mere frihed —
med V-Max bliver Deres kørestol mobil

Det ergonomiske betjeningshåndtag forenkler håndteringen af
V-Max.

Intelligent teknik —
styrker Deres mobilitet

Deres kørestol, bliver ved hjælp af
V-Max, direkte drevet på de bageste
hjul. Fordelen ved denne teknik er den
konstante og meget effektive drivkraft.
Derved overkommer De stigninger op
til 20%.
Den maksimale vægt V-Max må drive
på er: 200 kg (person, kørestol, drivværk).

Gennem V-Max opnår De tæt på
ubegrænset mobilitet. Med vores
ydedygtige batteri, er det muligt
at komme ca. 15 km omkring,
afhængig af kørestolsbrugerens
vægt, kørselsoverflade og terræn.
Hastigheden kan ved god fremdrift,
reguleres op til 6 km/t., og helt ned
til 3 km/t.

V-Max monteres på den nederste
del af ryglænet på kørestolen. På
den måde beholder betjeningspersonen, den gode benplads.
V-Max’en har en lav egenvægt på
8,5 kg. (Batteri 8,6 kg)

Et kraftigt tandhjul griber ind
i den matchende tandkrans og
styrer herved driv- og bremsekraften direkte fra kørestolens
baghjul.

Den forstærkede variant V-Max +
kan klare belastning helt op til
300 kg (standardversion op til
200 kg).

Ergonomisk design —
et sikkert greb og altid ved hånden

At have et fast greb i kørestolen
udgør en væsentlig sikkerhedsfaktor for betjeningspersonen.

Einfache Montage und
Demontage, kompakte
Abmessungen und geringes Gewicht machen
den Transport des v-max
völlig unproblematisch.

Derfor er V-Max ergonomisk formede betjeningshåndtag, monteret på
kørestolens håndtag og indstillet i
en speciel betjeningsvenlig position.
Har De ikke brug for V-Max, er den
desuden udstyret med fødder, der
gør den egnet til oplagring.

At transportere V-Max er nemt og
bekvemt. Den er let at afmontere,
og passer sammen med Deres
kørestol i stort set alle bagagerum.

Komplet og meningsfuldt udstyr — opfylder alle
Deres ønsker
Tilbehør
V-Max’s leveringspakke indeholder:
Drivenheden, et batteri, betjeningsgreb, en oplader, og et sæt hjul med
tandkrans.

Oplagringsbeskytter

Holder

Vippestøtter

Omformer

For at opfylde individuelle ønsker,
kan også de afbillede produkter
købes.

Mega-batteri

Optimal udnyttelse af intelligens —
V-Max gemmer på al vores erfaring
Vores mål hos AAT er at De gennem
intelligent teknologi, bliver mere
mobil og derved forhøjer Deres
livskvalitet. Et godt eksempel på
denne filosofi, er trappemaskinen
V-Max.
Al vores viden og ”know how”,
opnået ved mange års erfaring med
udvikling af drivsystemer til kørestole
og trappehjælp, produceret til et
intelligent, pålideligt og sikkert
system, der tilbyder utallige fordele:

Rækkevidde op til 15 km

Små dimensioner

 onstant og effektiv drivkraft på
K
bageste hjul

Lav egenvægt, og enkel 		
montering

 rinløse hastighedsregulering,
T
forlæns op til 6 km/t, baglæns
op til 3 km/t

 an påsættes næsten alle manuK
elle kørestole med et sædebredde over 36 cm

Stigning op til 20%

Kompatibel med S-Max – 		
trappemaskinen til kørestol

Kørsel på ramper muligt
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Vægt-/stigningsdiagram
CE V-Max’en opfylder retningslinierne
2007/47/EG og 2006/42/EG.

Stigning

Der tages forbehold for eventuelle tekniske
ændringer.
Firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH er medlem
af QVH og med et kvalitetssegl, der stemmer overens
med afprøvningen af kvalitetsstandarden for sygetransporter . Foruden det, er AAT certificeret i
overensstemmelse med DIN EN ISO 9001:2008 og
EN ISO 13485:2003 + AC:2007 certificeret.

Total vægt

Tekniske Data
Maksimal tilladelig totalvægt		

v-max+

v-max
200 kg (1) (Person, kørestol, v-max )

300 kg (1) (Person, kørestol, v-max + )

Montering muligt på		

sædebredde fra 36 cm

sædebredde fra 60 cm		

Hastighed		

Trinløs regulérbar

Trinløs regulérbar

Forlæns | baglæns		

6 km/t | 3 km/t

5,5 km/t | 3 km/t

Rækkevidde 		

op til 15 km (2)

op til 11,5 km (2)

Max stigning		

op til 20 %(2)

op til 12%(2)

Højde | bredde | dybde		

24 | 47,5 | 18,5 cm

27,5 | 63 | 18,5 cm

Akkumulatorer		

2 x 12 V / 16 Ah

2 x 12 V / 22 Ah

Jævnstrømsmotor		

24 V

24 V

Vægt batteri		

9,0 kg

15,0 kg

Vægt drivenheden		

8,5 kg (uden batteri)

13,5 kg (uden batteri)
1V
 ær opmærksom på kørestolsproducentens anbefaling omkring maximal vægt.
2 Rækkevidde og stigningsmuligheden er afhængig af vægten af kørestolsbrugeren, kørselsoverfladen, terræn mm.
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