
WHEELDRIVE 
NEXT GENERATION



GAAT VERDER

De WheelDrive is een revolutie op het 
gebied van elektrische ondersteuning met 
een baanbrekende technologie die je 
zelf moet ervaren en je leven zal veranderen. 
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GAAT VERDER

De WheelDrive is werkelijk uniek te noemen. De extra ondersteuning 
voor rolstoelen is ontwikkeld om het rijden eenvoudiger te maken en 
biedt bovendien therapeutische voordelen. Dankzij het unieke concept 
met de dubbele hoepels biedt de WheelDrive niet alleen extra 
ondersteuning wanneer je jezelf voortduwt, maar profiteer je ook van 
een continue aandrijving zonder dat je je hiervoor extra hoeft in te 
spannen.

Je kiest de ondersteuning die je nodig hebt, waarna je volop 
kunt genieten van de extra mobiliteit en vrijheid, en dat 
gewoon in je eigen handbewogen rolstoel.

//  EXTRA ONDERSTEUNING EN EEN CONTINUE AANDRIJVING:  
Beschikt over 2 afzonderlijk te gebruiken hoepels. Je kiest de 

   ondersteuning die je nodig hebt.

//  INTUÏTIEF EN VEILIG TE GEBRUIKEN:  
Je beweegt jezelf voort zoals je gewend bent, wat uiterst natuurlijk 
aanvoelt. 

//  MEER VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID:  
Je kunt overal heen en het kost je ook nog eens veel minder inspanning. 
Veilig en eenvoudig hellingen oprijden en met gecontroleerde snelheid 
naar beneden rijden. 

//  JE BLIJFT ACTIEF MET MINDER PIJNKLACHTEN: 
Er wordt minder spanning op spieren en gewrichten uitgeoefend en je 
actieve mobiliteit wordt gestimuleerd.

//  EENVOUDIG TE INSTALLEREN OP VRIJWEL ALLE ROLSTOELEN:  
Snel en eenvoudig te monteren, zonder dat je extra onderdelen nodig 
hebt of je rolstoel moet aanpassen.
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EEN ONGEËVENAARDE
ERVARING
De WheelDrive is meer dan een wiel dat extra ondersteuning biedt. 
Je profiteert van een unieke combinatie van extra kracht en een continue
wielaandrijving. Met deze innovatieve oplossing behoort vermoeidheid tot
het verleden. Er gaat een wereld voor je open.

ASSIST HOEPEL DRIVE HOEPEL

EXTRA DUWKRACHT EN EEN CONTINUE AANDRIJVING 

De WheelDrive heeft een uniek concept met dubbele hoepels. De grote Assist hoepel biedt extra 
ondersteuning, zodat je je rolstoel gemakkelijker kunt voortduwen. Wil je moeiteloos vooruitkomen? 
De kleine Drive hoepel functioneert als een soort joystick op je wiel die een continue aandrijving 
mogelijk maakt. Met drie rijprofielen kun je kiezen hoeveel ondersteuning je wilt en hoe hard je wilt 
rijden. Natuurlijk kun je het gebruik van de beide hoepels eenvoudig afwisselen. Je krijgt dus altijd 
precies de ondersteuning die je nodig hebt. 
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INTUÏTIEF EN VEILIG TE GEBRUIKEN

Het gebruik van je rolstoel met de extra kracht van WheelDrive voelt 
zeer natuurlijk. Je zult snel ontdekken hoe eenvoudig het is om het 
gebruik van de beide hoepels af te wisselen. Dankzij de goed 
toegankelijke knoppen op het wiel kun je het systeem eenvoudig in- 
en uitschakelen en je rijprofiel instellen. Je profiteert van ondersteu-
nende duwkracht tot 10 km/u (Assist hoepel) of 6 km/u (Drive 
hoepel). Daarbij hoef je je geen zorgen te maken dat je de controle 
verliest. Je rijdt eenvoudig hellingen op door de “terugrolbeveiliging” 
en tijdens het naar beneden rijden remmen de motoren automatisch; 
Maximale veiligheid en controle! 

MEER VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID

Wil je grotere afstanden afleggen of over moeilijk begaanbaar 
terrein en tegen hellingen oprijden? Met de WheelDrive kost het je 

veel minder moeite. Ook het manoeuvreren in kleine ruimten gaat 
je gemakkelijker af. Als je je rolstoel meeneemt in de auto, kun 

je de wielen eenvoudig verwijderen. Ervaar een verbeterde 
mobiliteit en houd meer energie over voor een actief leven. 

JE BLIJFT ACTIEF MET MINDER PIJNKLACHTEN

Als je langere tijd gebruikmaakt van een handbewogen 
rolstoel, krijg je soms pijn in je armen en schouders of 

neemt de kracht in je spieren af door vermoeidheid. 
Dankzij de extra kracht van de WheelDrive belast je je 

spieren en gewrichten minder en voorkom je deze 
problemen. Tegelijkertijd worden actieve mobiliteit 

en beweging gestimuleerd, waardoor je actief en 
onafhankelijk blijft.
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EEN AANGEDREVEN 
ONTWERP 
AFGESTEMD OP JOU
De controle, functionaliteit en uitstraling van een hand-
bewogen rolstoel gecombineerd met de toonaangeven-
de hulp- en aandrijftechnologie: de WheelDrive bied je 
het beste van beide werelden. Verruim je wereld en 
geniet van ritten die geen moeite kosten! 



KENMERKEN EN VOORDELEN VAN DE WHEELDRIVE

// EENVOUDIG TE INSTALLEREN OP VRIJWEL ALLE ROLSTOELEN

De wielen van de WheelDrive kunnen eenvoudig worden 
gemonteerd op vrijwel elke lichtgewicht of standaardrolstoel. 
Hiervoor zijn geen extra onderdelen of aanpassingen aan de rolstoel 
nodig. Je kunt je eigen handbewogen rolstoel dus blijven 
gebruiken. Uiteraard kun je je rolstoel op elk gewenst moment 
weer als handbewogen rolstoel gaan gebruiken, zonder dat je 
hiervoor met gereedschap in de weer hoeft.

// EENVOUDIG TE VERVOEREN, ZOWEL OVER DE WEG ALS IN 
DE LUCHT

Je kunt de WheelDrive-wielen eenvoudig van je rolstoel 
verwijderen, zodat je de rolstoel makkelijk kunt meenemen in de 
auto. Neem je het vliegtuig? De WheelDrive voldoet aan de 
IATA-vereisten en kan als bagage worden ingecheckt. 
Meer informatie hierover vind je in de gebruikershandleiding.

// SLIMME ACCUTECHNOLOGIE 

De WheelDrive wordt aangedreven door twee lichte, eenvoudig 
uitneembare accu‘s die uitstekende prestaties leveren. Deze accu‘s 
kunnen binnen twee uur volledig worden opgeladen. Dat is 60% 
sneller dan andere accu‘s die momenteel verkrijgbaar zijn. Tijdens 
het opladen kun je gewoon je gang gaan. Je bent niet aan huis 
gekluisterd, want je kunt de WheelDrive nog gewoon als hand-
bewogen rolstoel gebruiken. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een 
extra accu om optimaal van je mobiliteit te genieten en nog langere 
ritten te maken.

ACTIEF MET MINDER PIJNKLACHTEN* 
Heb je pijn in je armen of schouders of neemt de kracht in je spieren af? Ervaar je gedurende de dag pieken en dalen
in je energieniveau? Of vergt het gewoon te veel van je om je rolstoel altijd zelf voort te duwen? Dan kan de extra 
duwkracht van de WheelDrive een ommekeer voor je betekenen. De WheelDrive is echter ook een geweldige oplossing 
als je fysiek fit bent, maar gewoon grotere afstanden wilt afleggen.

* Houd er rekening mee dat je de rolstoel bij gebruik van de 
WheelDrive niet met één hand of je voet kunt voortduwen. 

  Het gebruik van de WheelDrive wordt niet aanbevolen in het geval     
  van een verminderd cognitief vermogen of spasmen.
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WheelDrive // EXTRA KRACHT VOOR JE ROLSTOEL

Max. gebruikersgewicht: 130 kg Max. snelheid (vooruit): 10 km/u (Assist hoepel); 6 km/u (Drive hoepel)

Totale extra breedte vergeleken 
met standaard wielen (set):

43 mm
Max. bereik (ISO 7176-4):

20 km (Assist hoepel); 12 km (Drive hoepel) (afhankelijk van het gewicht 
van de gebruiker, het rijprogramma, het weer, de wegomstandigheden, de 
status van de accu, de staat van de banden enz.)

Gewicht van de accu‘s (set): 3,6 kg

Totaal gewicht Incl. accu‘s (één 
wiel):

11,5 kg Max. stoepcapaciteit, achteruit rijdend: 50 mm

Transportgewicht excl. accu‘s 
(één wiel):

9,7 kg
Oplaadtijd (volledig opgeladen): Circa 2 uur

Beoogd gebruik en beoogde omgeving:
Voor mensen met een beperkte mobiliteit; die zichzelf voortduwen;  
voor binnen- en buitengebruik. Rolstoeltype klasse BWieldiameter: 24“

TECHNISCHE GEGEVENS
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www.SunriseMedical.nl

www.SunriseMedical.be

Raadpleeg het bestelformulier voor nadere informatie over de volledige specificaties, opties en accessoires. Alle informatie kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor eventuele vragen contact op met Sunrise Medical. 
Voor slechtzienden is dit document ook in PDF-indeling beschikbaar op www.SunriseMedical.eu.


