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SmartDrive MX2+



SmartDrive stimuleert een actieve levensstijl. Het is een 
aanvulling op de energie die u normaal gesproken zou 
moeten gebruiken. Met één druk op de knop, tik of gebaar 
krijgt u een extra duwtje in de rug wanneer en waar u dat 
nodig hebt.

SmartDrive is een lichtgewicht elektrische ondersteuning voor manuele 

rolstoelen die u helpt om heuvels en hellingen op te gaan, op dik tapijt 

te rijden en lange afstanden af te leggen – in feite voor alle situaties waar 

voortduwen zwaar is.

Het voortduwen van een manuele rolstoel kan de schouders belasten 

en in de toekomst tot ernstige problemen leiden. Het is aangetoond 

dat de krachtondersteuning van de SmartDrive de vereiste duwkracht 

vermindert en repetitieve belasting minimaliseert. Daardoor worden de 

schouders beschermd tegen slijtage als gevolg van langdurig, repetitief 

voortduwen en wordt het risico op RSI (repetitive strain injury)  

aan de ellebogen en polsen beperkt.

De SmartDrive is eenvoudig en intuïtief te bedienen, via de 

bedieningsoptie van uw keuze: PushTracker E3, SwitchControl, 

SpeedControl Dial of Apple Watch. 

Krachtondersteuning op verzoek

Het gepatenteerde ontwerp 
van het OmniWheel kan in elke 
positie worden geactiveerd en 
geactiveerd blijven, met behoud 
van optimale tractie, en is 
geschikt voor hellingen tot 17%

Lichtgewicht: 
slechts 5,7 kg

Eenvoudig te verwijderen, 
dus ideaal voor transport

Diverse ergonomische 
handgrepen om snel aan 
vrijwel elke manuele rolstoel 
te bevestigen

Diverse bedieningsopties 
om u dat duwtje in de rug 
te geven

Compatibel met bijna elk 
merk manuele rolstoel met 
een vast of vouwbaar frame



Ergonomisch ontwerp voor universeel gebruik met elke 
manuele rolstoel. U bent binnen enkele minuten rijklaar 
dankzij de eenvoudige installatie en voorgeconfigureerde 
instellingen van de SpeedControl. Versterkte kabel voor 

extra duurzaamheid

Optionele verlengde 
montage voor extra 

verstelmogelijkheden

Kan rechtstreeks  
op het frame 
worden gemonteerd

SpeedControl Dial

SwitchControl is een eenvoudige manier om uw SmartDrive met één druk op de knop te 
bedienen. U kunt SwitchControl gebruiken in de kortstondige of vergrendelde modus. 
Optioneel kan er een externe schakelaar worden bevestigd met een aangepaste mono-jackoptie.

Kortstondig
Uw SmartDrive blijft ingeschakeld zolang u een van de schakelaars ingedrukt houdt.

Vergrendeld
Houd een van de schakelaars ingedrukt om de rijsnelheid in te stellen. Als u wilt stoppen,  
tikt u simpelweg op de schakelaar en houdt u de wielen vast.

SwitchControl met mono-jackoptie
Gebruik een externe mono-jackschakelaar om uw SwitchControl te bedienen.  
Programmeren is niet nodig.

SwitchControl

Op het frame gemonteerde 
SwitchControl-regelaar

Led die duidelijk aangeeft 
wanneer SpeedControl 
is geactiveerd



Apple WatchPushTracker E3
De PushTracker E3 heeft 
een nieuwere processor en 
verbeterde accuprestaties.

• Vooraf geïnstalleerde apps voor eenvoudige 
installatie binnen enkele minuten

• Touchscreentechnologie

• Langere levensduur accu

• Duurzaam en waterdicht

• Sneller reagerend en efficiënter

U kunt nu een Apple Watch (serie 
5 of nieuwer) gebruiken om uw 
SmartDrive MX2+ te bedienen.

• Snelle en eenvoudige set-up

• Houd afstanden en batterijniveaus  
bij via uw Apple Watch

• Beste accuprestaties in zijn klasse

• Gratis app uit de App Store

Apple Watch en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Voor meer 
informatie
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Geeft u dat duwtje in de rug 

SpeedControl 
Dial

SwitchControl
SwitchControl 

mono-jack
PushTracker E3 

Basic
PushTracker E3 Apple Watch

Geleverd door Permobil

Bedrade optie

PushTracker Voorgeïnstalleerd
Volledige 

SmartWatch

Volledige 

SmartWatch

Plug-and-play

Binnen 5 min in te stellen

Programmeerbare instelling

Opladen niet nodig

Werkt met SpeedControl

Werkt met SwitchControl

Werkt met SwitchControl 
mono-jack

Geen wifi nodig

Snelheid verhogen of verlagen 
zonder te stoppen

Basic

Gekoppeld aan de 
bedieningsoptie 
van uw keuze
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