
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendel® 

 

Zelfstandig en eenvoudig te bedienen 
 
Door een schakelaar te bedienen knielt de Pendel voor 
u op de grond, zodat u er gemakkelijk in kunt rijden. Met 
het indrukken van een toets heft de Pendel zich 
langzaam in de rijstand en wordt uw rolstoel veilig 
vastgeklemd. Nu kunt u op weg. 

Heeft u een rolstoel die u met de hand moet voortbewegen? Dan weet u dat dit erg vermoeiend kan zijn. Met 
de Pendel rolstoelscooter kunt u probleemloos en eenvoudig langere afstanden afleggen terwijl u in uw eigen 
rolstoel blijft zitten. En dat kunt u geheel zelfstandig, want u heeft geen hulp nodig bij het in- en uitrijden. De 
Pendel is dan ook het ideale vervoersmiddel als u moeilijk een transfer vanuit uw rolstoel kunt maken en toch 
zelfstandig langere afstanden wilt kunnen afleggen. 

Bent u op de plaats van bestemming, dan laat u de 
Pendel weer knielen. Uw rolstoel wordt dan automatisch 
ontgrendeld en u kunt eenvoudig uit de Pendel rijden. U 
neemt de sleutel uit het contact en daarmee staat de 
Pendel op slot. U bent klaar om een boodschap te doen, 
een terrasje te pikken of vrienden te bezoeken. Altijd in 
uw eigen vertrouwde rolstoel. 
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      Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

Een uniek kwaliteitsproduct 
 
De Pendel beschikt over twee accu’s  
waarmee u tot wel 60 km kunt rijden. Op 
het dashboard kunt u eenvoudig zien hoe 
vol de accu’s nog zijn. Na een nacht 
opladen met de meegeleverde acculader 
zijn de accu’s volledig opgeladen. Ook de 
snelheid mag er wezen: de Pendel heeft 
een topsnelheid van 25 km/uur, waardoor u 
snel op uw bestemming bent. U kunt er 
zelfs mee vooruit in heuvelachtig gebied, 
want stijgingen tot wel 20% zijn moeiteloos 
haalbaar. De voorwielaandrijving zorgt 
ervoor dat de Pendel zeer wendbaar is. 
Uiteraard is er ook aan uw veiligheid 
gedacht. Naast verlichting, claxon en 
richtingaanwijzers, is de Pendel uitgerust 
met een wegrijdbeveiliging en een  
overbelastingbeveiliging. Het uitgebreide 
accessoirepakket maakt de Pendel 
compleet. Verder zijn er veel aanpassingen 
mogelijk, waardoor uw persoonlijke wensen 
vaak gerealiseerd kunnen worden.  

Afmetingen en laadgewicht  
De Pendel is standaard verkrijgbaar met een breedte van 100 cm. Uw rolstoel mag maximaal 73 cm breed 
zijn. De Pendel mag met maximaal 125 kg worden beladen. Dit betekent dat u de Pendel kunt gebruiken met 
een hand-aangedreven rolstoel of een rolstoel met hulpmotor, zolang het gewicht van uzelf en de rolstoel 
samen niet hoger is dan 125 kg. Naast de standaard uitvoering kunt u kiezen voor een verbrede versie. Deze 
heeft een breedte van 108 cm. en is geschikt voor een rolstoel met een breedte tot 81 cm..  

 

  Uw leverancier: 

Kleuren 
De Pendel is leverbaar in 5 
kleuren: Nachtblauw  Zwart  
Verkeersgrijs  Pijnboomgroen   
en Signaalrood. 
Andere kleuren op aanvraag. 

 

lengte 176 cm 
breedte 100 cm (108)* 
binnenmaat 73 cm (80,5)* 
hoogte 106 cm 
max. rolstoelbreedte voor 66 cm (72)* 
wielbasis 120 cm 
bodemvrijheid 15 cm 
gewicht incl. accu's 140 kg 
max. belasting 125 kg 
max. snelheid 25 km/uur 
actieradius 60 km 
stijgvermogen  20% 
draaicirkel  4,2 m 
min. stallingsruimte 120 x 200 cm 
 
*verbrede versie 

 

 


