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Skippi/ Skippi Plus
Power to the kids

Elk kind heeft een natuurlijke drang om te bewegen en te ontdekken. De
elektrische rolstoel Skippi ondersteunt dit proces door de
vanzelfsprekendheid waarmee deze compacte rolstoel kan worden
aangestuurd.
Door de individuele instelbaarheid groeit de Skippi als het ware mee en heeft het
kind er jarenlang plezier van. De variabele instellingen van de zit en de rug zorgen
voor de ondersteuning in een actieve zithouding. Na een inspannende dag kan de
zit in een rustpositie worden gebracht. De Skippi is demontabel voor opslag of
transport. De Skippi is geschikt voor verschillende elektrische
besturingssystemen. Daarmee kunnen naast het rijden diverse elektrische opties
worden aangestuurd. Bij het enAble50 systeem van de Skippi Plus is ook
omgevingscontrole een optie.

Skippi/ Skippi Plus
Elektrische rolstoel voor kinderen
• Eigenschappen
•
•
•
•

Snel, slank en wendbaar
Stimuleert de ondernemingsdrang en onafhankelijkheid van het kind
Kan helemaal worden afgesteld op de anatomische vormen van het kind
Past - gedemonteerd - in de kofferbak

• Toepassingsgebied
•
•
•

Kinderen die beperkt zijn in het lopen
Thuis en buiten op goed gebaande wegen
In instellingen, kleuterschool en school

• Standaard model
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleuren polstering afhankelijk van de framekleur (rood/blauw, blauw/zwart)
Standaard zit met rugtas
Zitkussen
Telescopische zijpanelen
Aandrijfwielen met aluminium velg, zwart
Wielkap voor aandrijfwielen
8”PU zwenkwielen
Gescheiden telescopische voetsteunen
31 Ah(C20) gelaccu’s
Acculader
Skippi: enAble®40 besturing met mogelijkheid om 2 elektrische opties te
besturen (naar keuze rughoekverstelling, zitkanteling, zithoogteverstelling)
Skippi Plus: enAble®50 besturing met mogelijkheid om 3 elektrische opties te
besturen (zoals Skippi, maar dan ook nog speciale en omgevingsbesturing).

• Elektrische zitkanteling

• Opties

In hoogte verstelbare duwhandvatten
Besturing voor begeleider
Zitschaaladapter
Werkblad
Stootbeugel
Doorlopende voetenplank, aluminium
Verlichting
Handmatige toeter
Transportkit voor veilig vervoer

Technische gegevens

•	Afneembare bumper

Technische gegevens

Snelheid

6 km/u

Draaicirkel (radius)

55 cm

Actieradius

30 km

Zithoogte (zitplaat 0º)

43 cm

Maximale belasting

50 kg

Zitbreedte

30 - 38 cm

Leeggewicht

68 kg

Zitdiepte

28 - 38 cm

Hellingspercentage

12%

Zithoek

0°/3°/6°

Totale breedte

57 cm

Hoogte armleuning

16.5 - 23.5 cm

Totale lengte

excl. beensteunen 70 cm

Rughoek

-9° tot 30°

Totale lengte

incl. beensteunen 85 cm

Rughoogte

35 - 46 cm

Onderbeenlengte

15 - 38 cm
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