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LADEBOY S2 | rolstoellaadsysteem voor met achterdeuraanpassing
De LADEBOY S2 werd ontworpen om je te helpen je vrijheid te herwinnen, en niet afhankelijk bent van de hulp van
anderen om je dagelijkse activiteiten te doen. Dankzij de ideale installatie vlak achter de bestuurderszetel kan je
met een simpele druk op je afstandsbediening je rolstoel in de auto brengen. We zorgen er voor dat de achterste
passagiersdeur een schuifdeur wordt die je met een afstandsbediening kan openen en sluiten. Het systeem zorgt er
vervolgens voor dat je rolstoel eenvoudig en automatisch opgeborgen wordt nadat je de transfer hebt gemaakt
naar de bestuurderszetel.
LADEBOY S2 is een gepatenteerde oplossing waarbij de rolstoel automatisch vastgezet wordt zonder enige moeite.
Met slechts 2 handelingen - de rolstoel klaar zetten en op de startknop drukken - ben je in luttele seconden
vertrekkensklaar!

• het stevige rolstoelbevestigingssysteem biedt de nodige ondersteuning voor de rolstoel bij het optillen en
overbrengen van de rolstoel in het voertuig

• dankzij nieuwe technieken werd de laadtijd aanzienlijk ingekort: de rolstoel geladenen en schuifdeur dicht duurt
slechts 20 seconden.

• beschikbaar als standaardversie voor een tilgewicht tot 20kg en als maximum versie met een tilgewicht tot
38kg. De S2 maximum kan dus ook rolstoelen met elektrische motor (e-fix en e-motion) laden.

• eenmaal geïnstalleerd, vereist LADEBOY S2 geen extra onderhoud. Het systeem kan indien nodig in enkele
stappen verwijderd worden.

• voor veiligheidsredenen zijn zowel de bestuurdersdeur als de schuifdeur uitgerust met een klembeveiliging.
• CE, EMC en crashtest gekeurd

LADEBOY S2 | versies
GEVOUWEN ROLSTOEL
TOT 3 ZETELS

GEVOUWEN ROLSTOEL
TOT 5 ZETELS

RIGIDE ROLSTOEL
TOT 3 ZETELS

Zelfs in een kleinere wagen kan
deze versie gemonteerd worden.
De enige voorwaarde is dat het
een model is met 4 deuren.

Deze versie wordt uitgebreid
met een draaimodule. Hiervoor
wordt wel een deel van de koffer
gebruikt.

Als je een rolstoel ongevouwen
wil laden kan het LADEBOY S2
systeem uitgerust worden met
een speciale beugel.

je rolstoel vanuit je zetel vastklikken
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