
UNIEKE VOUWBARE DUWONDERSTEUNING

EMPULSE R20 



De Empulse R20 is de enige vouwbare duwondersteuning in de 

markt. De R20 neemt mobiliteits-beperkingen voor zowel gebruiker 

als begeleider weg, waardoor de mobiliteit voor beide vergroot 

wordt. De R20 is licht van gewicht, vouwbaar met de rolstoel en 

eenvoudig aan en af te koppelen, waardoor je hem makkelijk 

meeneemt of opbergt. Daarnaast is hoepelen direct mogelijk, 

zonder af te koppelen en zonder veel extra gewicht. Door de vrij-

loop geeft achteruitrijden voor de gebruiker en begeleider geen 

belemmering. Met 3 gepaste snelheden tot een maximum van 

5 km/u en een actieradius van 15 km is de R20 net dat extra 

duwtje in de rug!

DUWEN WAS NOG 
NOOIT ZO MAKKELIJK



VOUWBAAR

LICHTGEWICHT
HOEPELEN



E-MPULSE R20 
VOORDELEN



De enige vouwbare duwondersteuning - vouwt mee met 

de rolstoel. 

De lichtste duwondersteuning < 5 kg. Aan de rolstoel 

wordt slechts 270 gram extra gemonteerd t.b.v. montage 

materiaal.

Zelf hoepelen zonder dat je de duwondersteuning los 

hoeft te koppelen - door de vrijloop geen weerstand- 

maximale onafhankelijkheid.

De R20 is eenvoudig te bedienen, (los) te koppelen en 

op te laden.

Gekoppeld of los van de rolstoel, de R20 neem je 

makkelijk mee of berg je eenvoudig op. 

Krachtige lithium-ion batterij en onderhoudsvrije motor 

voor 100% betrouwbaarheid.

De duwondersteuning past bijna op elke rolstoel. 

De R20 kan ook i.c.m. kantelrolstoelen.

VOUWBAAR

LICHTGEWICHT

BEWEGINGSVRIJHEID

EENVOUDIGE BEDIENING

GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN

BETROUWBAAR

PAST OP BIJNA ELKE ROLSTOEL

VOLDOENDE LOOPRUIMTE Door de compacte montage van de R20 is er meer dan 

voldoende ruimte om achter de stoel te lopen.



De R20 is eenvoudig opvouwbaar. Doordat 
hij met de rolstoel meevouwt, neem je hem 

gemakkelijk mee en heb je ook in huis 
weinig (opberg) ruimte nodig. 

Erg handig voor kleine ruimtes of het 
vervoer in een auto. 

EENVOUDIG 
MEE TE 
NEMEN 

DOOR ZIJN 
VOUWFUNCTIE



SOEPEL (LOS) TE KOPPELEN
Door het klik-vast-systeem is de duwondersteuning 
makkelijk en zonder gereedschap aan de rolstoel  (los) 
te koppelen. Na het loskoppelen blijft alleen een 
montagepin op de rolstoel zitten. Geen extra gewicht, 
geen zichtbaarheid, alleen een mooi design. 

EENVOUDIG IN GEBRUIK
De R20 kan aan de rolstoel blijven als deze wordt 
opgevouwen. Daarnaast heb je door de compacte 
montage voldoende loopruimte achter de rolstoel 
en beweegt de R20 mee bij stoepen.

MODERNE RUGTAS

Je neemt de R20 zonder problemen mee. Je klikt 
de R20 los van de rolstoel en stopt hem in de 
praktische en moderne rugtas. Ook erg handig 
wanneer je hem wilt opbergen. 



EENVOUDIG 
TE BEDIENEN 

BEDIENINGSPANEEL



INDICATIE BATTERIJ VERMOGEN

SNELHEID EENVOUDIG IN TE STELLEN 

3 VERSCHILLENDE SNELHEDEN 2, 3.7 & 5 KM /U

AAN-/UITKNOP 

MET EEN ZACHTE DRUK OP DE KNOP  
BEWEEGT DE R20 ZICH GELEIDELIJK VOORUIT

DOOR DE HANDIGE QUICK RELEASE FUNCTIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL 
KUN JE DEZE IN ĖĖN HANDELING LOS KOPPELEN EN OPBERGEN - 

ZONDER  KABELS



GEMOTORISEERD  
WIEL &  

LITHIUM-ION  
BATTERIJ

GEMOTORISEERD WIEL

KRACHTIGE, BORSTELLOZE ONDERHOUDSVRIJE 250 W MOTOR

ROBUUST, MET SPATBORD EN EEN LANGE LEVENSDUUR 



LITHIUM-ION BATTERIJ

5.8 AH 

MAXIMALE ACTIERADIUS 15 KM

LICHT VAN GEWICHT, EENVOUDIG LOS TE KOPPELEN 

OPLAADTIJD 4,5 - 5 UUR



Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.  
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzgingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.  

TECHNISCHE GEGEVENS

EMPULSE R20 DUWONDERSTEUNING

Gewicht: ca 4,5 kg Transport gewicht: 3 kg (zwaarste onderdeel)

Motor: 250 W, 36 V. Een borstelloze motor met versnellingen Actieradius: 15 km

Batterij: Lithium-Ion 5.8 Ah Max. snelheid: 5 km (3 verschillende snelheden)

Oplaadtijd: 4,5 - 5 uur Max. hellingshoek: 18 % (10°)

Gewicht batterij: 1.4 kg Max. gebruikersgewicht / totaalgewicht: 170 kg / 190 kg
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