
Serienummer van het apparaat:

Veiligheidstechnische controle geldig tot (vlgs. inspectieplaatje): 

Informatie over de nieuwe rolstoel

Producent Type

Zitbreedte Zithoogte

Wielpositie voor miden achter Steekas   ja nee

Wielmaat 24 inch 20 inch Trommelrem   ja nee

Greep
in hoogte verstelbaar duwstang 

duwgreep
Diameter buis voor  
opname bedieningsapparaat

Montage bij AAT ja nee

Bijzonderheden

Technische gegevens / Welke onderdelen zijn al aanwezig?

Multihouder 1

Gesmede aluminium  
onderdelen (kleur: zilvergrijs)

(Toebehoren)

ja nee

Multihouder 1 rechts Multihouder 1 links

Borgbouten voor 
multihouder 1

(Toebehoren)

ja nee

Borgbouten voor multihouder 1

Multihouder 2

Gesmede aluminium  
onderdelen (kleur: zilvergrijs)

Let op: MH 2-2 niet 
opnieuw te gebruiken!

(Toebehoren)

ja                           nee

Detailuitsnede MH 2-2:
Multihouder 2 rechts Multihouder 2 links

Borgbouten voor 
multihouder 2

(Toebehoren)

ja nee

Borgbouten voor multihouder 2
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Breedteverstelling ja nee

     Versie 0

Onderste geleidingsstang van de T-eenheid: 135 mm  
Aandrijfas: 149 mm, Delrin rolhouders: 140 mm, vouwbalg: geen

T-eenheid: rechts T-eenheid: links

     Versie 1

Onderste geleidingsstang van de T-eenheid: 150 mm  
Aandrijfas: 166 mm, Delrin rolhouders: 155 mm, vouwbalg: 8 vouwen

Aandrijfas

     Versie 1,5

Onderste geleidingsstang van de T-eenheid: 187 mm  
Aandrijfas: 204 mm, Delrin rolhouders: 195 mm, vouwbalg: 8 vouwen

Delrin rolhouders

     Versie 2

Onderste geleidingsstang van de T-eenheid: 207 mm  
Aandrijfas: 226 mm, Delrin rolhouders: 215 mm, vouwbalg: 8 vouwen

Vouwbalg

     Versie 3 (incl. verstijvingsplaat)

Onderste geleidingsstang van de T-eenheid: 267 mm  
Aandrijfas: 286 mm, Delrin rolhouders: 275 mm, vouwbalg: 17 vouwen

     Versie 4 (incl. verstijvingsplaat)

Onderste geleidingsstang van de T-eenheid: 327 mm  
Aandrijfas: 346 mm, Delrin rolhouders: 335 mm, vouwbalg: 17 vouwen

2 steekaswielen (met gemonteerde tandkrans)

      ja                        nee

Wielen voor trommelrem

Wielen zonder trommelrem

Kleur spaken:    zilver (versie 1)

Kleur spaken:    zwart (versie 2)

Wielmaat 24 inch 20 inch

2 trommelremmen (let op: evt. in houder gemonteerd)

      ja                        nee

2 steekassen

      ja nee lengte mm

2 adapterhulzen (let op: evt. in houder of trommelrem gemonteerd)

      ja                        nee                    lengte                       mm

Klemmenset voor opname bedieningsapparaat

      ja                        nee                    maat mm
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Schuif

      ja nee

Geleiderblok (bij opname bedieningsapparaat) 

      ja                    nee

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif

      ja                     nee 

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif 
incl. magneetstekker 

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif 
zonder magneetstekker

(Toebehoren)

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif incl. magneetstekker

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif zonder magneetstekker

Zwenkarm zonder geïntegreerde schuif

      ja                     nee 

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif 
incl. magneetstekker 

Zwenkarm met schroefdraad en geïntegreerde schuif 
zonder magneetstekker

(Toebehoren)

Zwenkarm met schroefdraad zonder geïntegreerde schuif

Zwenkarm met vertandingsadapter zonder geïntegreerde schuif

Vertandingsadapter

Bedieningsapparaat

      ja nee  

Bedieningsapparaat met T-geleider

Bedieningsapparaat zonder T-geleider 

Bedieningsapparaat met T-geleider   Bedieningsapparaat zonder T-geleider                            
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Stroomleiding

      ja nee maat mm

Accupack

      ja nee

       Standaardaccu 

       Mega-accu Standaardaccu Mega-accu

Accutas

      ja nee

       Accutas voor standaardaccu 
       Accutas voor mega-accu Accutas standaardaccu Accutas mega-accu

Klittenband ja nee

Aantal stuks Lengte mm 

Aantal stuks Lengte mm 

Aantal stuks Lengte mm 

Aantal stuks Lengte mm

Laadapparaat

      ja nee  

Kantelsteunen 

      ja nee 

       Kantelsteunen voor multihouder 1 en 2 met kunststof wip 

       Kantelsteunen met opnameschoen en kunststof wip

       Kantelsteunen in hoogte verstelbaar voor multihouder

(Toebehoren)

Kantelsteunen voor multihouder 1 en 2 met kunststof wip

Kantelsteunen met opnameschoen en kunststof wip

Kantelsteunen in hoogte verstelbaar voor multihouder
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Informatie over zorgwinkel

Naam

Contactpersoon

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer Faxnummer

Order Klantnr.

AAT-gegevens

Dossiernr. Bewerker

Plaats/datum: Overig

 Terug per e-mail naar: info@revamed.com

Spiraalkabel voor bedieningsapparaat Q1604 (alleen aanwezig bij kabelversie)

      ja                        nee

       met Cinch-bus

       met ODU-bus

Spiraalkabel met Cinch-bus Spiraalkabel met ODU-bus 

Kruisbalkbescherming 

      ja nee

Houder voor stroomleiding

      ja nee 

Bedieningshandleiding

      ja nee

Bevestiging instructiesessie

      ja                    nee

Overig
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