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Prijs Februari 2023 in € buiten BTW (6%) excl. transportkosten (110€) 

Deze prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk verwi ging  

Solo - de sterke elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel 

Aangedreven wielen 24 ‘’, ba erij , ba erijlader, joys ck 
snelheid 6 km/u vooruit, snelheid  3 km/u achteruit 
hellingsgraad 20% met een persoon van 75 kg 

Ar kel  Beschrijving  Prijs € 
Solo 

335450B o 

Solo B  
Ba erij gel lood (garan e 6 maanden) 
ac eradius ± 25 km  
maximaal gewicht persoon : 160 kg (totaal 210 kg) 

set 5.691 

335400B o 

Solo L 
ba erij Lithium-ion (garan e 1 jaar) 
ac eradius ± 35 km 
maximaal gewicht persoon : 160 kg (totaal 210 kg) 

set 5.901 

335350B o 

Solo + 
ba erij Lithium-ion (garan e 1 jaar) 
ac eradius  ± 15 km 
maximaal gewicht persoon : 200 kg (totaal 250 kg) 

set 8.715 

Toebehoren  

335422 o kantelbeveiligingen (voor Solo B / Solo L) paar 357 

335138 o kantelbeveiligingen (voor Solo +) paar 513 

335013 o 

Beves ging voor standard rolstoel 
 Merk : 
 Model : 
 Zitbreedte : 
 Jaar :  
 Trommelremmen : ja / nee 

set Inbg. 

335412 o Zwenkarm set 308 
330270 o Fixa e van de bediening voor de begeleider  set 222 
335414 + 
335415 

o Bediening begeleider (verschillend van de joys ck - idem Vmax)  
+ fixa e 

set 
773  
222 

335017 o Opblaasbare wielen (i.p.v standard wielen) paar 0 
335070 o Tweede ba erij pack Gel-lood (Solo B) stuk 646 
335353 o Tweede ba erij pack Lithium-ion (Solo L / Solo +) stuk 1.060 
330008 o Spakenbedekking paar 130 
335313 o Tetra handvat voor joys ck stuk 89 
330100 o Zachte knuppel voor joys ck stuk 31 
330101 o Joys ckknuppel 40 mm  stuk 31 
330102 o Joys ckknuppel 50 mm  stuk 31 
335053 o Quick release  set 114 

335421 o regelbare kantelbeveiligingen (voor Solo B / Solo L) paar 384 

  kantelbeveiligingen zijn verplicht    

aanbouw  
Aanbouw standard rolstoel 
aanbouw specifieke rolstoel  

135 
prijsbestek 

Referen e klant : 

Firma : _____________________________________________   

Straat : ___________________________________________  Tel : _____________________ Fax :_________________ 

PC :______________ Stad :_______________________  Mail :__________________________________________ 


