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TURNY EVO 

ELEKTRONISCH DRAAIPLATFORM  

voor een ergonomische zetel  



De TURNY® EVO is een elektronisch draaizetelsysteem dat de passagier volledig in en uit het voertuig brengt, op de 

gewenste zithoogte. Omdat de zetel helemaal naar buiten draait en zakt, kan je gemakkelijk gaan zitten of je 

verplaatsen vanuit een rolstoel. Eenmaal je comfortabel op de zetel zit, druk je op de knop en het  

systeem brengt je met de zetel binnen het voertuig.  

TURNY EVO is het meest geavanceerde systeem op de markt en is volledig programmeerbaar. Waar andere  

systemen pivoteren rond 1 excentrisch punt, heeft TURNY EVO twee extra motoren om de zetel met maximaal  

behoud van de beschikbare beenruimte en met grote precisie naar voren en naar buiten te manoeuvreren.  

Eenmaal ingesteld, verloopt het proces in 1 vloeiende beweging. Het is een onmisbare hulp voor rolstoelgebruikers, 

maar ook voor iedereen die wat extra hulp kan gebruiken bij het in- en uitstappen.  

De unieke eigenschappen eigen aan dit systeem maakt dat TURNY EVO kan geïnstalleerd worden op automodellen 

waar andere systemen niet werken.  

 

TURNY® EVO ELEKTRONISCH DRAAIPLATFORM 

KENMERKEN 

• comfortaanpassing van 0 tot 41 cm 

• verticale aanpassing mogelijk tot 39 cm 

• bekrachtige rotatie met een draaibereik van 0 tot 113° 

• capaciteit gewicht: 180 kg 

• CE, EMC en crashtest goedgekeurd 

• beschikbaar voor zowel de passagiers– als de bestuurderskant 

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 

• combineer met een BEV SEAT comfortzetel 

• combineer met een CARONY onderstel waarbij de rolstoelzetel  
via rails op het draaiplatform wordt geschoven en zo naar binnen  
kan worden gedraaid  

 

draaiplatform 

(hier Turny LOW) 

montagebeugel 

voertuigvloer 



COMPATIBILITEIT  DRAAIZETELS 
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Wil je graag advies of een offerte?  

CARONY 
 TURNOUT 

 

TURNOUT  
E 

TURNY  
MANUAL 

TURNY 
LOW 

TURNY  
HD 

TURNY 
ORBIT 

TURNY 
EVO 

6-WAY 
BASE 

CARONY 16”     ✓   ✓1  ✓1 ✓1  
ZETEL         

 BEV COMFORT  ✓2 ✓2  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓2 
COMPACT  ✓2 ✓2   ✓  ✓  ✓ ✓2 

ACCESSOIRES         

TILDA ✓ ✓     ✓  
CAROSLIDE ✓ ✓  built-in   built-in  

1 adapterplaat met CARONY rails  
2 slide rails 

De nummers in de tabel verwijzen naar een vereiste: 


