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Alber Viamobil Eco V14
®

®

Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:

kg
g

120 kg

19 kg

◆ Standaardconfiguratie

Code

12 km

❑ Optie

5,5 km/u

Referentie:
Datum:

GM Optie zonder meerprijs POA Prijs op aanvraag

Omschrijving

E

BASISMODEL
1489118

viamobil V14 elektrische duwhulp met duimbediening

2113,00

bestaande uit:
- tweewielige aandrijfunit met 24V/9Ah elektromotor
- handmatig neerlaten/optillen van het aandrijfwiel d.m.v. voetpedaal met
gasveer
- eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem
- traploos instelbare maximale snelheid 5,5 km/u, door draaiknop
- accu-conditie permanent afleesbaar
- Onderhoudsvrije accu 12V-7,2AH
- eenvoudig afneembare accuhouder, zonder kabels
- Duimbediening
- Acculader viamobil V14
- Onderhoudsvrije accu 12 V - 7,2 Ah

!

151,00
Duimbediening

Altijd bij uw bestelling het type rolstoel, zitbreedte,
zithoogte en type duwhandvatten opgeven

Meten van de
zitbreedte. Zitbuis
buitenzijde
gemeten.

Merk rolstoel:
Model rolstoel:
Zitbreedte in mm:
Zithoogte in mm:
Type duwhandvatten:

!
1510457

Om de Viamobil V14 compleet te maken dient er ALTIJD een
bracket bij besteld te worden

Meten van de
zithoogte. Gemeten
achterzijde onderkant
van de zitting.

Alber bevestigingsset (bracket)

310,00

Totaalprijs:

2574,00

ACCU'S EN OPTIES
1489197

Extra accupack 12V-7,2Ah, compleet (als extra bestelling bij compleet
systeem)

157,00

1519809

Automatische acculader viamobil V14 (als extra bestelling bij compleet
systeem)

150,00

Anti-tip systeem, paar links+rechts

334,00

VEILIGHEID
1489332

Versie 1.20.1

Zie bovenstaande afbeeldingen hoe u de
zitbreedte en zithoogte moet meten.
Deze methode geldt alleen bij alber
producten.

Alle prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Voor de meest actuele prijslijst ga naar www.invacare.nl.
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Alber Viamobil Eco V14
®

EXTRA INFORMATIE
Wij willen u dringend verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden
omdat deze informatie betrekking heeft op het type adapter dat op de
rolstoel wordt gemonteerd. Geschiedt montage door Invacare? ->
gelieve een kopie van dit formulier met de rolstoel mee te zenden.

®

!

MONTAGE
Montage op lokatie bij de dealer - door Invacare (netto prijs)

260,00

Montage bij Invacare (netto prijs)

140,00

Is de rolstoel voorzien van trommelremmen?
Ja
Nee
Is de rolstoel uitgerust met een eigen anti-tip systeem?

Automatische
acculader

Ja
Nee
Indien er reeds duwhandvatten zijn gemonteerd, welk zijn dit dan?
Opbouw
Geïntegreerd
Vast
Diameter van de buis is in mm:
Diameter van de insteekbuis is in mm:
Aanpassingen

Anti-tip
Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze
dan a.u.b. hierbij vermelden?

5.28

Alle prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Voor de meest actuele prijslijst ga naar www.invacare.nl.

Versie 1.20.1

