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V-MAX2

MADE IN GERMANY

DE BESTE
RIJ- EN REMHULP

V O O R  U W  R O L STO E L  D I E  W E  O O I T  H E B B E N  G E M A A KT



KRACHTIG
EENVOUDIG
STIL

 Minimaal rijgeluid dankzij 
SILENT POWER TECHNOLOGY

 Eenvoudige montage door aanbrenging met één hand

 Flexibele 'One size fits all'-breedteverstelling



KRACHTIG
EENVOUDIG
STIL  Intuïtief gebruik

 Perfect in balans

 Veel beenruimte voor de bedienende 
persoon

 Techniek met lithium-ion-accu 
(optioneel)

 Geschikt voor meerdelige oprijplaten

 Gewichtsneutrale wielen

 Kan gebruikt worden met 
 trommelremmen

Wielen van 20 en 24 inch

DETAILS, DIE HET 

VERSCHIL MAKEN



PERFECT GEBRUIK

De ergonomische en overzichtelĳ ke grepen  zorgen 
voor eenvoudige en intuïtieve bediening.





GRENZELOOS



HARMONISCH

OVERZICHTELIJK

KRACHTIG



DE V-MAX2

DE BESTE RIJ- EN REMHULP VOOR UW ROLSTOEL DIE 

WE OOIT HEBBEN GEMAAKT!

WE HELPEN U GRAAG VERDER

SERVICE EN VERKOOP
+49.7431.12 95-0

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Postfach 100560 · 72426 Albstadt/Duitsland

Tel.: +49.7431.1295-0 · Fax: 1295-35
info@aat-online.de · www.aat-online.de

Technische gegevens

Toegelaten totaalgewicht   210 kg(1) (persoon, rolstoel, V-MAX2)

Mogelijke wielgrootten  20", 24"

Snelheid  ondersteund tot max. 

vooruit | achteruit  6 km/h | 3 km/h 

Bereik met één acculading  max. 13,6 km (2)  (max. 10,5 km (2), (5))

Rem-/nominale helling bij een totaal gewicht max. 20%  

tot 130 kg I van 131 kg tot 210 kg  I max. 12% (3, 4)

Oplaadbare batterijen  28,8 V/16 Ah (2x12 V/15 Ah (5))

Gewicht aandrijfeenheid incl. grepen  9,3 kg

Gewicht stroomleiding/interface  0,3 kg

Gewicht accutas  0,2 kg

Gewicht accupack  4,2 kg (10,2 kg (5))

Totaal gewicht (incl. accupack)  14,0 kg (20,0 kg (5))

(1) Maximale belasting volgens de informatie van de rolstoelfabrikant in acht nemen.

(2) Volgens ISO 7176-4 is het bereik onder meer afhankelijk van het gewicht van de vervoerde persoon, de ondergrond, 

het terreinprofiel, de omgevingstemperatuur, enz.

(3) De nominale helling en het remvermogen hangen bovendien af van factoren als totaalgewicht, ondergrond, terrein-

profiel, omgevingstemperatuur, enz.

(4) Het persoonsgewicht op het typeplaatje en in de technische gegevens is berekend op basis van een verondersteld 

rolstoelgewicht van 20 kg.

(5) Uitvoering met loodgel-accupack.

Technische wijzigingen dienen ter verbetering en zijn onder voorbehoud.
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