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CARONY SYSTEEM VOOR  

ROLSTOELTRANSFER:  

in & uit een voertuig zonder tillen   



CARONY is dé oplossing om een rolstoelgebruike zonder te tillen in en uit een voertuig te begeleiden.  

De combinatie rolstoelzetel + onderstel met draaizetelplatform maakt een transfer vanuit een rolstoel naar  

een autozetel overbodig. De persoon blijft simpelweg in zijn comfortabele CARONY rolstoelzetel zitten. Bij het  

instappen glijdt de rolstoelzetel van het CARONY onderstel op het draaizetelplatform en kan de passagier op de 

zetel via een afstandsbediening eenvoudig naar binnen gedraaid worden. Bij het uitstappen glijdt de zetel op het 

CARONY onderstel en wordt zo terug een rolstoel. In de hoofdsteun kunnen handvatten ontplooid worden om de 

rolstoelgebruiker te kunnen duwen.  

Het systeem bestaan uit 3 onderdelen: de zetel, het onderstel en het draaizetelplatform. Omdat de persoon veel 

tijd in de CARONY zetel zal doorbrengen, werd bij het ontwerp speciale aandacht geschonken aan een maximaal 

comfort en gebruiksgemak.  Samen met het onderstel wordt het een volwaardige rolstoel. Eenmaal in de wagen  

is het een geteste en goedgekeurde autozetel. Dit betekent dat iedereen - rolstoelgebruiker of niet - vooraan als 

passagier kan meerijden op een comfortabele en veilige manier. 
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KENMEREKN 

• Geïntegreerde duwhandvatten met remmen (1) die weggeplooid 
zijn als de zetel zich in het voertuig bevindt. Beide achterwielen 
zijn voorzien van schijfremmen. Als je de handremmen moet 
loslaten maar toch de remmen geactiveerd wil houden, kan je 
een schakelaar gebruiken. Voor langere stops gebruik je best  
de parkeerrem aan de zijkant van de CARONY 

• Bijna alles bij de CARONY is aanpasbaar: de hoogte van 
de hoofdsteun, de dikte van de lendensteun, de hoogte en  
hoek van elke individuele armsteun, de zithoogte- en diepte,  
het achteroverleunen van de rugleuning, ... en in optie de  
mogelijkheid om beensteun te verhogen 

• De CARONY wielen hebben premium 16 inch banden met  
reflecterende strips voor een verhoogde veiligheid  

• Achteraan de zetel bevindt zich een handig opbergvak  

 

AFMETINGEN 

• wielbasis: 710 x 640 x 430-570 mm (lengte x breedte x hoogte) 

• draaggewicht: 120 kg 

• totaalgewicht CARONY: 32,5 kg 

• CE, EMC, EN 12183 en crashtest gekeurd 
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Deze anti-kantelhulp wordt 
met de voet geactiveerd  
en gedesactiveerd.  
 
Het helpt je bij het nemen  
van trappen of een hoger 
obstakel. 

ANTI-KANTELHULP LEKVRIJE BANDEN 

ROMPSTEUN 

Zowel de binnenbanden  
voor- en achteraan zijn  
beschikbaar in een lekvrije versie. 
Zo kan je ook ʹoffroadʽ gaan. 

ARMSTEUN UNIVERSELE ELASTISCHE VEILIGHEIDSBAND 

KUIT & HIELSTEUN BEENVERHOGING 2-PUNTSHEUPGORDEL 

ELASTISCHE REKBAND HOOFDSTEUN 
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Wil je graag advies of een offerte?  


