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TA Indoor Wave

UNIEKE KENMERKEN

•  Laagste zithoogte (39cm)

•   Compact (56cm B - 69,5 cm L)

•  Zeer wendbaar 

•  Stabiel rijgedrag 

•  Ook bij lage snelheid  
voldoende kracht 



Specificaties

Breedte chassis 56 cm Accu’s 2 x 33 Ah

Lengte excl. voetplaat/ voetsteunen 69,5 cm Maximale laadstroom 6 Ah

Bodemvrijheid 7 cm Specificaties acculader Aura 24V / 5A

Draaistraal 45 cm Motoren 2 x 450 Watt

Draaicirkel 90 cm Electronica R-net

Hoog/ laag verstelling 32 cm Maximale rijafstand 22 km

Kantelverstelling 45° Maximale rijhelling bij korte klimafstand 12°

Zithoogte 39 cm Maximale rijhelling bij lange klimafstand 10°

Totaalgewicht incl. zitting excl. voetplaat 102 kg Max. snelheid vooruit 6 km/u

Maximaal gebruikersgewicht 125 kg ISO 7176-21:2009 Ja

Banden 200 x 50 / 260 x 85 Crashtested ISO 7176-19:2008 Ja

Massieve banden achter 200 x 50Verkrijgbare 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

De TA Indoor Wave is de kleinste multifunctionele 
stoel in zijn soort. Ondanks zijn kleine afmetingen 
is deze stoel wél te voorzien van alle elektrische 
verstellingen. 

Door de compacte afmetingen is deze stoel zelfs 
wendbaar in de allerkleinste ruimtes. 

Doordat de TA Indoor Wave is uitgerust met zeer 
zware motoren, van 2x450 Watt, beschikt deze zelfs 
in lage snelheid over voldoende kracht om drempels 
te nemen. 

Door de neerklapbare rugleuning is de stoel 
makkelijk transporteerbaar, bv. in een standaard 
stationwagen. 

Een stevig en comfortabel zit-en rugsysteem, dat 
veel steun biedt én zich aanpast aan de contouren 
van de gebruiker

De TA Indoor Wave 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 Indoor Wave rolstoel kan verder worden 
uitgerust met de meest gangbare zitsystemen. 

Gepersonaliseerde oplossingen zijn mogelijk

De TA Indoor Wave kan worden geprogrammeerd 
naar behoefte van de gebruiker.

De TA Indoor Wave is standaard voorzien van een 
LED joystick besturing met symbolen display, 
optioneel zijn alle andere P&G besturingen, en/of 
individuele besturingen mogelijk. Informeer bij onze 
product-specialisten voor mogelijke toepassingen. 

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. Fixatie bevestiging is optioneel 
verkrijgbaar.


