
 

De Roltec Viper is een vertrouwde voorwiel 

aangedreven elektrische rolstoel die tot op de dag 

van vandaag nog steeds verder geperfectioneerd 

wordt.

 

Door de R-net elektronica met gyroscoop, instelbare 

vering en goede stabiliteit kunnen wij onze gebruikers 

op een verantwoorde wijze 13 km/h laten rijden. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoe fijn is het dat de rolstoel laag genoeg is 

om in het segment van o.a. de Mercedes Vito, 

Volkswagen Transporter, Opel Vivaro of 

Renault Traffic gebruikt te kunnen worden. 

Door de robuuste constructie en uniek lage 

zithoogte is de Viper bij uitstek geschikt 

voor gebruikers die: 

- nog zelf een staande transfer maken. 

- een transfer maken via de voetplaat. 

- door hun actieve leven op veel 

verschillende plekken komen waar het 

meubilair niet altijd aangepast is. 

- in een niet verhoogde bestelauto 

(mee)rijden. 

- in combinatie met een orthese toch nog 

een acceptabele zithoogte willen. 

 
Met het Dahl “cardocking” systeem is de 

Viper een goedgekeurde combinatie. Hij 

kan dus verantwoord gefixeerd worden om 

als zitplaats in een motorvoertuig gebruikt 

te worden. 
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Technische specificaties Roltec Viper 

Distributeur: 

EN 12184 Commandeur RT 

ISO 7176-19 Graanmarkt 13 

ISO 10542-5 1681 PA Zwaagdijk 

Tel: 0228-568080 
 

info@commandeurrevalidatietechniek.nl 

 
 

Afmetingen:

Totale lengte 1030 mm 

Lengte zonder beensteunen 950 mm 

Breedte 650 mm 

Bodemvrijheid 80 mm 

Minimale zithoogte (bovenkant zitframe in 0 graden)   360 mm 

Minimale zithoogte (bovenkant zitframe in -7 graden)   310 mm 

Minimale zithoogte incl. zitkussen (in 0 graden)          450 mm

 
Elektrische verstellingen: 

Elektrische hoog-laag verstelling (slag) 350 mm 

Elektrische kantelverstelling (vanaf -7 graden)  40 graden 

Elektrische rughoekverstelling van 90 tot 135 of 175 graden 

Elektrische beensteunen : centraal of elektrische comfort beensteunen 

 
Afmetingen van het zitsysteem: 

Zitbreedte instelbaar van 340 mm tot 540 mm 

Zitdiepte instelbaar van 300 mm tot 600 mm 

Armleggerhoogte instelbaar van 200 mm tot 320 mm 

 
Gewichten:

Maximaal gebruikersgewicht:                                                   130 kg 

Gewicht van de rolstoel (75ah accu's):                                         130 kg                                                              

 Snelheid en actieradius:

Snelheid 13 km/h

Reele actieradius met 75 Ah accu's (bij 10 km/h)                                 30 km

Reele actieradius met 100Ah accu's (bij 10 km/h)                                50 km
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