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SPEC.

GEGEVENS

Productspecificaties

Totaalgewicht

38 lbs (17,5 kg) (inclusief accu)

SPEC.
Afmetingen
LxBxH

31’’ xGEGEVENS
25’’ x 37’’ (785 x 645 x 935 mm)

Totaalgewicht
Ingeklapt
LxBxH

lbs
(17,5
kg) x(inclusief
accu)
38‘’ x38
25‘’
x 10’’
(955
645 x 250
mm)

Afmetingen
Afmetingen
zittingLLx xBBx H

x 25’’
x 37’’
(785
x 645 x 935 mm)
13’’ x31’’
16.5’’
(330
x 420
mm)

Ingeklapt
Hoogte
zitting L x B x H

38‘’ xmm)
25‘’ x 10’’ (955 x 645 x 250 mm)
19’’ (485

Afmetingen
xB
Snelheid
(variabelzitting
in drieL categorieën)

13’’ x 16.5’’
(330 x 420
Langzaam
(leermodus):
0-1 mm)
mph (1,5 km/h)

Hoogte zitting

19’’ (485
mm)
Gemiddeld:
0-3
mph (5 km/h)

Snelheid (variabel in drie categorieën)

(leermodus):
0-1 mph (1,5 km/h)
Snel:Langzaam
0-6 mph (9,5
km/h)

Actieradius

0-3 mph (5 km/h)
8 mijlGemiddeld:
(13 km)

Draaicirkel

Snel:mm)
0-6 mph (9,5 km/h)
28’’ (710

MotorActieradius

mijl (13 km)
36 V 8gelijkstroommotor
met borstels, 250 W, 7 A

Draaicirkel
Framemateriaal

28’’ (710
mm)
Aluminium
6061

Accu Motor

gelijkstroommotor
met borstels,
250 W, 7 A
36 V,36
6,6Vampère-uur,
240 watt-uur,
lithium-ion

Framemateriaal
Oplader

2,1 AAluminium
voor li-ion, 6061
automatisch (volledig opgeladen in 3,5 uur)

Stuur-Accu
/ remsysteem

36 V, 6,6 ampère-uur,
240 watt-uur,
lithium-ion
Regelsysteem
met mechanische
tractie op
band

Oplader
Voorwielen

2,1 polyurethaan,
A voor li-ion, automatisch
(volledig opgeladen in 3,5 uur)
Massief
6 inch, niet-afgevend

Stuur- / remsysteem
Achterwielen

Regelsysteem
mechanische tractie op band
Luchtbanden,
9 inch,met
niet-afgevend

Voorwielen
Steunwielen

polyurethaan, 6 inch, niet-afgevend
2" (50Massief
mm), massief

Max. Achterwielen
gewicht gebruiker

Luchtbanden,
250 lbs
(120 kg) 9 inch, niet-afgevend

Steunwielen
Garantie

2" (50
mm), massief
Eén jaar
(banden
uitgezonderd)

Max. gewicht gebruiker

R

250 lbs (120 kg)
Accessoires en aanvullende artikelen zijn verkrijgbaar.
Eén jaar (banden uitgezonderd)
Accessoires: bekerhouder - duwset – mandje - veiligheidsgordel, etc.

Garantie

Accessoires en aanvullende artikelen zijn verkrijgbaar.
Accessoires: bekerhouder - duwset – mandje - veiligheidsgordel, etc.
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Weena 695 (B7.047)
3013 AM Rotterdam

+31 (0)10 3031279
info@vemamed.nl
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Tien jaar geleden begonnen uitvinders Royce en Joel Husted aan de creatie van
de elektrische rolstoel van hun dromen. Nu hebben hun gepatenteerde innovaties,
samen met DK City's expertise in techniek en productie, geresulteerd in de ZINGER.
Daarmee
kunnen uitvinders
mensen echt:
.. Overal
Tien jaar geleden
begonnen
Royce
en Joelnaartoe
Husted aan de creatie van
de elektrische rolstoel van hun dromen. Nu hebben hun gepatenteerde innovaties,
samen met DK City's expertise in techniek en productie, geresulteerd in de ZINGER.
Daarmee kunnen mensen echt: .. Overal naartoe

KVK: 61963151
Btw: NL854569418B01

R

R

De ZINGER neemt u overal mee naartoe - en u
kunt de ZINGER overal mee naartoe nemen.

Het accupakket
heeft een antidiefstalsleutel;
hiermee kan de accu
eenvoudig worden
vervangen.

Trek gewoon aan de ontgrendelingskabel
en de 17,5 kg wegende ZINGER klapt direct in.
Het kost één persoon slechts enkele seconden
om één of zelfs twee ZINGER’s in de
kofferbak van een auto te laden.

Tot de standaard
veiligheidskenmerken horen
een luide claxon en
steunwielen achter.

Dankzij de wegklapbare
voetsteunen kunt u
gemakkelijk in en uit
de ZINGER stappen.

Andere zogenaamde “scootmobielen” hebben
besturingselementen die niet onder een tafel of
bureau passen, en kunnen niet scherp genoeg
draaien om binnenshuis nuttig te zijn.
Dit zeggen de uitvinders Royce en Joel Husted uit Virginia, USA
over hun uitvinding:
“Als uitvinders geloven wij dat de eenvoudigste oplossingen
tot de beste uitvindingen leiden. Wij vonden de traditionele
elektrische rolstoelen en scootmobielen onnodig complex,
log en zwaar. Dus wilden we de gemakkelijkste elektrische
rolstoel ooit uitvinden. Het begon met het uiterst eenvoudige
en betrouwbare tractieaandrijf- en -stuursysteem. Dat geeft
de ZINGER zijn verbazingwekkende wendbaarheid en het
"ontwerp zonder besturing voorop", ideaal voor gebruik
binnenshuis. Dat stelde ons ook in staat het revolutionaire
vouwframe te ontwerpen, waardoor het totale gewicht onder
18 kg kon blijven. Bovendien is het de enige elektrische
rolstoel die er sportief uitziet en een genot is om in te rijden.
De ZINGER heeft onze verwachtingen overtroffen; we denken
dat hij ook die van u overtreft.”

Het bedieningssysteem
is eenvoudig te leren en
voor beginners is er een
"superlangzame" modus.

