
Compacte elektrische rolstoel voor kinderen en volwassenen
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REAL-STOELEN ZIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN
EN VOORZIEN VAN CE-MARKERING IN OVEREENSTEMMING 
MET DE VOORSCHRIFTEN VAN DE GENEESMIDDELENRAAD 
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Bewegingsvrijheid
DE REAL 6100 PLUS is een elektrisch aangedreven 
rolstoel voor gebruik binnenshuis. De stoel is gemaakt 
om de gebruiker thuis, op het werk of op school 
maximale bewegingsvrijheid te geven. 
 Het chassis is slechts 570 mm breed, waardoor 
de stoel zeer praktisch is op kleine oppervlakken. De 
hoogte kan worden ingesteld met een bereik van maar 
liefst 280 mm, waardoor de gebruiker hoogtes kan 
bereiken die normaal niet mogelijk zijn voor iemand 
die zit.
 Dankzij de aandrijving op de middelste wielen kan 
de REAL 6100 PLUS  rond zijn eigen as draaien, en door 
de individuele wielophanging kunnen hindernissen tot 
40 mm worden genomen. 

Keuzevrijheid
DE REAL 6100 PLUS kan op vele mogelijke manieren 
worden aangepast aan de behoeften en wensen van 
de gebruiker. In de standaarduitvoering heeft de 
elektrische rolstoel een ergonomisch zitsysteem en 

armsteunen die omlaag geklapt kunnen worden om 
gemakkelijk zijwaarts de stoel in en uit te komen. De 
beensteun heeft een stabiele voetplaat en de hoek en 
hoogte zijn verstelbaar.

Groot aanbod opties en accessoires
DE REAL 6100 PLUS biedt keuzevrijheid met een groot 
aanbod opties en accessoires. U kunt kiezen uit 
verschillende soorten zittingen en rugsteunen, 
alternatieve zittingformaten, ERGOMEDIC PLUS-
zitsysteem en een groot aantal accessoires zoals 
neksteunen, zijsteunen, rompsteunen en dergelijke. 
Zie onze brochure met accessoires voor meer 
informatie.
 En we kunnen met trots het brede assortiment 
elektronische accessoires van Dynamic Controls 
aanbieden voor nog betere individuele aanpassing.
 Ga voor meer informatie naar:
http://www.dynamiccontrols.com/designers-and-
manufacturers/products

Bewegingsvrijheid en  
keuzevrijheid met REAL 6100 PLUS
Bij zwakke benen hebt u een stoel nodig om in te zitten en om u in te verplaatsen. 
Dat stelt hoge eisen aan functionaliteit en kwaliteit. De stoel moet comfortabel zijn, 
zorgen voor een ergonomische zithouding en u daar brengen waar u wilt.



ACCESSOIRES
Keuzevrijheid  

met een
groot aanbod.

RUGLEUNING
EN MECHANISME
Kies de  
gewenste vorm.

ZITHOEK
VERSTELLING
(+15° tot –8°)
Gasveer, zwengel 
of elektrisch.

BEDIENINGS
KASTJES
Verschillende 
soorten elektronica.

FRAME
570x795 mm.

ELEKTRISCHE
ZITHOOGTE  
Hoog of laag.

ZITTING
In verschillende
maten en  
materialen.

BEKLEDING
Verkrijgbaar in 
pluche, stof of 
kunstleer.

Een systeem waarbij uw behoeften bepalend zijn  
       voor de uitvoering



PROGRAMMERINGSMOGELIJKHEDEN

 • Snelheid vooruit 
 • Versnelling vooruit 
 • Remweg vooruit
 • Snelheid achteruit
 • Versnelling achteruit
 • Remweg achteruit

• Draaisnelheid
• Draaiversnelling
• Remmen bij draaien
• Gevoeligheid van joystick 
• Gebruik van externe joystick
• Omgekeerde werking van joystick

Verschillende mogelijke programmeringsfuncties:

Max. gebruikersgewicht 135 kg
Max. snelheid 4,5 km/u
Draairuimte 180° 870 mm
Aandrijfwielen beide middelste wielen
Bereik per lading ca. 15 km
Max. hindernissen 40 mm
Gewicht 76 kg incl. batterij
Oplaadtijd ca. 6-8 uur
Oplader getest en goedgekeurd door  Mentzer 2,5A, ECB-801
    Mercado Medic AB Easy buddy 4A
Batterij getest en goedgekeurd door 
    Mercado Medic AB Sonnenschein 2st 12V 25 Ah

Totale breedte 570 mm
Lengte 795 mm
Wielen voor/achter Ø 125 mm
Aandrijfwielen Ø 210 mm
Zithoogte 460-740 mm*, 380-580 mm*, 330-480 mm
Lengte beensteun 370-530 mm
Breedte zitting 290-480 mm 
Diepte zitting 320-530 mm
Hoek zitting -15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
Hoogte rugsteun 330-430 mm
Hoek rugsteun -15 – +45°

* Kan traploos omlaag versteld worden met maximaal 3 cm. Gemeten zonder 
zittingkanteling, van de vloer tot de onderkant van de zitting, met de zitting in de 
vlakke stand.  
Met zittingkanteling +1 cm. Met zittingkanteling met verstelbaar zitkruis +2 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARDAFMETINGEN

BIJ MERCADO WORDT UW STOEL 
AANGEPAST AAN UW UNIEKE BE
HOEFTEN. GA NAAR ONZE ONLINE 
GIDS** EN ONTWERP UW EIGEN 
STOEL!” **shop.mercado.se
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