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Laagste zithoogte 38cm, inclusief een lift- en
kantelverstelling (45°)

Standaard voorzien van een elektronisch
koerscorrectiesysteem (gyroscoop)

De TA IQ FWD heeft uitstekende rijeigenschappen,
zoals een volledig individueel instelbaar veersysteem
en een zeer laag zwaartepunt, waardoor de stoel
zeer stabiel blijft bij het rijden.

Bij een ongelijke ondergrond corrigeert deze stoel
zichzelf én blijft de TA IQ FWD de gekozen koers
aanhouden.

De TA iQ FWD is zeer gemakkelijk in het
dagdagelijks gebruik. Hij past onder de meeste
tafels (zithoogte zonder kussen is 38cm). Je kunt er
probleemloos een taxibus mee inrijden en deze stoel
is handig in gebruik bij een eigen voertuig.
Deze stoel heeft, ondanks de laagste zithoogte op
de markt, nog steeds een grote batterijcapaciteit.
Met zijn 2x 80Ah batterijen heb je een bereik van
40km. Voor een nog grotere autonomie kun je de TA
IQ FWD optioneel met 2x100Ah batterijen uitrusten.

Een stevig en comfortabel zit- en rugsysteem, dat
veel steun biedt én zich aanpast aan de contouren
van de gebruiker
De TA iQ FWD is standaard uitgerust met een
Varilite-zitsysteem met diverse rug- en zitkussens
in verschillende uitvoeringen en maten. Deze zit-en
rugsystemen zijn uitgerust met een zelfopblaasbaar
systeem met ventielen dat zich bij gebruik meteen
aanpast aan het bekken én de rug contouren van de
patiënt. De TA-rolstoel kan verder worden uitgerust
met de meest gangbare zitsystemen.
Gepersonaliseerde oplossingen zijn mogelijk

Dankzij de ruime instelmogelijkheden van het
zitsysteem (in breedte én diepte), kan de stoel
makkelijk mee evolueren met gewichtswijzigingen
van de gebruiker.

De TA iQ FWD kan worden geprogrammeerd
naar behoefte van de gebruiker. De TA iQ FWD is
standaard voorzien van een R-net joystick besturing
met kleurendisplay. Optioneel zijn alle andere
P&G besturingen, en/of individuele besturingen
mogelijk. Informeer bij onze productspecialisten voor
mogelijke toepassingen.

De TA-rolstoel is ook uitermate geschikt voor het
monteren van een zitschelp.

Alle TA stoelen doorstonden de crashtesten met
glans, zowel met fixatie riemen- als met het Dahl
docking station. Zie de behaalde ISO-normen bij de
specificaties.
De stoel is makkelijk meeneembaar, in station
wagen door neerklapbare rugleuning. (optioneel)

Specificaties
Max. snelheid vooruit
Max. afstand
Max. gebruikersgewicht
Hoog / laag verstelling
Kantelverstelling

13 km/u
40 km
140
30 cm
45°

Draaicirkel

100 cm

Draaistraal

50 cm

Accu’s
Maximale laadstroom
Motoren
Elektronica

2 x 80 Ah
8 Ah
2 x 350 Watt
R-net

Lengte zonder beensteunen

82 cm

Breedte chassis

63 cm

Zithoogte

38 cm

Rugverstelling
Voetplaat elektrisch in hoogte verstelbaar
Max. obstakelhoogte
Vrije hoogte
Wiel afmetingen: aandrijf
Wiel afmetingen: zwenk

50° - 80°
Ja
10 cm
7 cm
3.00*8
200*50

ISO 7176-21:2009

Ja

Crashtested ISO 7176-19:2008

Ja

Verkrijgbare opties
Elektrische zithoogteverstelling

Ja

Diverse displays

Ja

Elektrische kantelverstelling

Ja

Elektrische in hoogte verstelbare voetplaat

Ja

Elektrische rugverstelling

Ja

Seat-glide

Ja

Elektrische beenverstelling

Ja

Informeer bij uw productspecialist voor overige toepassingen

