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Datum :

alber Viamobil V25
®

®

Elektronische aankoppel aandrijfunit voor vrijwel alle gangbare manuele
rolstoelen
Garantie: algemeen: 2 jaar; accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl € 0,33 recupel excl BTW
❑ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

CODE

◆ Standaard optie

Referentie:

Dealer:

m Optie zonder meerprijs

Publieke prijs in €,
6% BTW inbegrepen

Omschrijving

BASISMODEL
1521003

1457771

Viamobil V25 elektronische aandrijfunit
met begeleidersbediening (tot. Gewicht 12,9kg) bestaande uit:		
- Eenwielige aandrijfunit met 24V elektromotor
- Constant contact met ondergrond door veersysteem
- Automatisch neerlaten/optillen van het aandrijfwiel bij het aan/uitzetten
- Eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem
- Bedieningskast, rechts of links te monteren
- Traploos instelbare max. snelheid 6,1 km/u, door draaiknop
- Traploos instelbare snelheid d.m.v. knijphendel die ook is voorzien van een
noodstop
- Accu-conditie permanent afleesbaar
- Eenvoudig te plaatsen accuhouder, zonder kabels
- Automatische lader Viamobil V25
- Lithium-Ion batterij weegt slechts 2,3kg
Adapter voor rolwagen
(artikelcode is verschillend per rolwagen)
Totaalprijs:

VOLLEDIG MODEL
Viamobil V25 elektronische aandrijfunit met begeleidersbediening (tot. Gewicht
1521003
12,9kg)

3800,00

250,00
4050,00

3800,00

1521250

Set duwbeugels voor montage op de unit

200,00

1521032

Anti-kip systeem (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)

300,00

1457771

Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen)

250,00

Totaalprijs:

4550,00

ALGEMENE INFORMATIE
Merk rolstoel
Model rolstoel
ZB rolstoel
ZH voor
ZH achter
Achterwiel maat
Camber
Trommelremmen : Ja

Nee

Antitip op de stoel: Ja

Nee

BIJKOMENDE OPTIES
1521032

Alber Anti-kip systeem (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)

300,00
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alber Viamobil V25
®

®

Publieke prijs in €,
6% BTW inbegrepen

CODE

Omschrijving

15213250

Set duwbeugels voor montage op de unit (montage op duwhandvaten komt hiermee
te vervallen)

200,00

EXTRA INFORMATIE
Montage bij INVACARE, stuur rolstoel naar Loppem

150,00

Montage door de dealer
(Opgelet de dealer is verantwoordelijk voor de correcte installatie)
Indien er reeds duwhandvaten zijn gemonteerd, welke zijn dit dan?
Opbouw
Geïntegreerd
Vast
Diameter van de buis is:...............................cm
Diameter van de insteekbuis is:....................cm
Indien er speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze hier te
vermelden.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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