
ROLTEC BOA 2
MIDTHJULSDRIFT



 MED BREDDE PÅ KUN 59 CM  
KOMMER EN BOA 2 
FREM OVERALT...
• Kompakt og stilrent design

•  Eminente kjøreegenskaper med BOA 2’s nye  
hjuloppheng, også på løst underlag

•  Styring fra Penny & Giles (R-NEt) med  
mange tilpasningsmuligheter

•   Ekstremt sterke motorer på 400 W pr. motor som  
gir en enorm trekkraft – selv ved lave hastigheter

• Stor driftssikkerhet

• Stor aksjonsradius

• Lang holdbarhet og stor gjenbruksverdi 

LØFTE - VIPPESYSTEM 
•  ROLTEC BOA 2 har et kompakt elektrisk løft/tilt system, som 

kan øke sittehøyden med 30 cm. Med løftet kan du komme i 
ansiktshøyde med de fleste – og nå de ting som kanskje lenge 
har  vært uten for rekkevidde.  
Systemet gjør det mulig å tilte fra 0 til 50 grader og hvile ryg-
gen når det er nødvendig..

• Elrygg kombinert med el-tilt gir optimale  
 muligheter for varierende sittestillinger.
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Grunner til å velge ROLTEC BOA2 
• Et stilig og svært kompakt design  

• Smal bredde - kun 59 cm
• Programmerbar styring fra Penny+Giles 
• Overbevisende trekkraft selv ved lave hastigheter

• Lett å  styre og kontrollere ved kjøring på ramper 
• Meget lav setehøyde på 36 cm

• BOA2 er pga sin bredde, lave høyde og oppbygning foran 
ideel som førersete i bil, men også som passasjersete i 
bilen

• Festebøyler til stroppefesting i bil 

• Festes i bil med elektrisk docking station (Dahl)
• En driftssikker og robust stol med lang levetid 

• Mulighet for montering av  alle setetyper
• Mulighet for montering av batterier  

med stor kapasitet (2x63 ah.)*

 
 
            *(øker stolens høyde med ca. 2,5 cm)
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Hj.m.nr Art. nr Beskrivelse

248979 095-1016 Roltec BOA2-16
248980 095-1018 Roltec BOA2-18

Øvrebø Rehabilitering AS
Rosenkrantzgata 11
3018 Drammen

Tlf 32 24 42 50
firmapost@ovrebo.no

www.ovrebo.no

Tekniske data:
Rullestolstype:                                                                                                          Klasse B
Klasse B rullestol beregnet til både innendørs- og utendørs bruk  

Mål: 
Total lengde:                                                                                                            fra 110 cm 
Lengde uten benstøtter:                                                                                                98 cm 
Totalbredde:                                                                                                                 59 cm
Frihøyde:                                                                                                                      7,5 cm
Setemonteringshøyde:                                                                                             36/38 cm

Sitteflatens høyde over gulv:
Uten pute:                                                                                                               36/38 cm
Med pute (10 cm):                                                                                                     46/48 cm
Med pute og seteløft i topp:                                                                                       76/78 cm
Sitteflatens vinkel med maksimalt tilt bakover:                                                                      50˚

Vekt:
Totalvekt uten person:                                                                                              Ca  155 kg
Maksimal personvekt med løftesystem:                                                                           140 kg

Kjøredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:
Max  kjørestrekning med 33 Ah (38 Ah/C20)  batterier:                                                 Ca  28 km
Max  kjørestrekning med 51 Ah (56 Ah/C20) batterier:                                                  Ca  40 km
Max  kjørestrekning med 63 Ah (70 Ah/C20)  batterier: **                                             Ca  48 km
Stigeevne:                                                                                                                      17%
Max  hastighet fremover:                                                                                            9,9 km/t
Plassbehov ved 180° vending:                                                                                  Fra 110 cm
Evne til at forsere kantsten uten tilløp:                                                                              8 cm

Dekk:
Senterhjul (grå)                                                                                                        3 00  x  8”
Hjørnehjul massiv (grå)                                                                                                 7” x 1¾
Ventiltype                                                                                                                  bilventil
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ROLTEC BOA 2 - FREMTIDSRETTET TEKNIKK…
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