
Satenrozen 3  2550 Kontich l +32 3 326 13 07 

www.trapmann.be l info@trapmann.be 

TURNY ORBIT 

volelektrische draaizetel  

 



De TURNY ORBIT is een draaizetelplatformsysteem dat helpt een passagier op een comfortabele manier in en uit 

het voertuig te begeleiden. Omdat de zetel zich helemaal buiten het voertuig kan begeven, tot op een door de  

gebruiker gewenste hoogte, is het heel gemakkelijk om plaats te nemen of een rolstoeltransfer uit te voeren. 

Het TURNY ORBIT model (*) heeft een elektrische bediening, met bekrachtigde tilfunctie en is geschikt voor  

installatie aan de passagierszetel in combinatie met een BEV SEAT of COMPACT SEAT. 

* Zijn broertje, TURNY HD, heeft een manuele bediening (vraag ons naar deze infofiche).  

TURNY ORBIT VOLELEKTRISCHE DRAAIZETEL 

KENMERKEN 

• beschikbaar in 300 mm en 480 mm verticale liftfunctie 

• bekrachtigde rotatie 

• eenvoudig noodsyteem 

• geen adapterplaat nodig voor installatie met een BEV of COMPACT SEAT 

• CE, EMC en crashtest goedgekeurd 

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 

• combineer met een TILDA voor een optimale hoofd en knieruimte 

• 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 



TILDA is een ergonomisch tilfunctiesysteem met 
drie standen. Het systeem wordt onder de zetel 
gemonteerd en zorgt voor extra comfort en  
verlichting van druk voor de gebruiker.  
Het kan ook gebruikt worden om voldoende 
ruimte in de deuropening te creëren voor het 
hoofd. 

 

Tilstanden: 0° - 7° - 11° - 15° 

Hoogte: 2.4 m 

 

TILDA TILFUNCTIE 

 

 

Het BEV SEAT model is een ergonomische, laag  
gebouwde zetel. De vlakke zijkanten van het kus-
sen hebben een gladde bekleding die zeer geschikt 
is voor transfers van en naar een rolstoel.  

 
De zetel kan ook gemakkelijk aangepast worden 
voor kinderen. De COMPACT SEAT is M1 gekeurd 
en kan gecombineerd worden met TURNOUT en 
TURNY draaizetelplatform. 

 
Er zijn vele praktische accessoires mogelijk voor de 
BEV SEAT, zoals een aangepaste hoofdsteun,  
armleuningen, ruggesteun, zitvlaksteun, … Vraag 
ons advies over de verschillende opties. 

COMPACT SEAT is een ergonomische, laag  
gebouwde zetel, ontworpen om subtiel bij de 
rest van het interieur te passen. 

 
Een optionele Plus kit zorgt voor een verhoging 
aan de voorkant van het zetelkussen zodat  
de passagier niet van de zetel schuift.  

 

De COMPACT SEAT heeft een M1 keuring en kan 
gecombineerd worden met TURNOUT en TURNY 
draaizetelplatform. 
 

Opgelet: een COMPACT SEAT heeft geen hendel 
om de zetel naar achteren te tillen. 

BEV SEAT COMFORTZETEL COMPACT SEAT COMFORTZETEL 



COMPATIBILITEIT  DRAAIZETELS 
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Wil je graag advies of een offerte? Contacteer ons: 

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: 


