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B2-MOVER BOOSTER …  er en smart letvægts hjælpemotor som kan monteres på standard foldbare 
kørestole, og som aflaster hjælperen med at skubbe kørestolen. Betjeningen af hjælpemotoren foregår via 
et lille betjeningspanel, som monteres ved hjælperens / skubberens venstre eller højre håndtag ved hjælp af 
medfølgende gummi montagebånd.  
 
I løbet af ca. 5 min. kan hjælperen montere sin lille elektriske hjælpemotor på en standard foldbar kørestol. 
Hjælpesystemet kan bruges både ude og inde…. Motor er fuldstændig lydløs, og BQ-2 har 3 hastighedstrin, 
1: 2km/h, 2: 4km/h og 3: 6km/h. Det ønskede hastighedstrin vælges på det lille betjeningspanel. På samme 
panel findes der en rød nødstop knap, til stop af motor. Efter brug afmonteres hjælpemotoren hurtig og 
nemt. 
 
B2-MOVER BOOSTER …  bringes automatisk til at stoppe når der trykkes på nødstop, og motor genstartes 
ved at dreje nødstop knappen i urets retning. Skal hjælper forlade kørestolsbruger, trykkes på nødstop og 
kørestolens mekaniske bremser aktiveres, så kørestolen ikke ruller.  
De tværgående ruller på drivhjulet gør kørestolen i stand til at foretage 360° vendinger. Kørestolen styres 
ved at holde let tilbage i håndtaget i den side som kørestolen skal svinge til. Hjælper kan også trykke på STOP 
knappen så motor afbrydes, og derefter foretage svingningen. Når svingningen er foretaget, kan hjælper 
dreje på den røde knap, og motor starter igen.  
 
B2-MOVER BOOSTER …  leveres komplet med ”Smart-Click ”beslag og rustfri stålbom til montage på 
kørestolens ramme. Lithium Ion batteriet er placeret indvendig i motor, og den intelligente batteri lader, som 
er beregnet til indendørs brug,  frakobler automatisk batteriet 100% elektronisk, når batteriet er opladet. 
Herved undgås over-opladning af Lithium batteriet og dermed risikoen for overophedning og brand i 
battericeller, såfremt der skulle være opstået en fejl i batteriet. 

B2-MOVER BOOSTER /”SMART-CLICK” SYSTEM 
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Hvad kan denne B2-MOVER BOOSTER gøre for dig, som hjælper for en kørestolsbruger? 
 

• Skåne dine hænder, skuldre og den fysiske 
overbelastning ved at skulle skubbe en 
kørestol med last.  

• Systemet er meget nemt at montere og 
bruge i det daglige, og kræver ikke at 
hjælpere er special uddannet for at kunne 
køre ture med en kørestolsbruger.  

• En standard foldbar kørestol og den lille 
hjælpemotor, vejer ikke meget og nem at 
anbringe i stue / værelse, og nem at 
transportere i bilens bagagerum, i bus eller 
i tog. 

• B2-Mover Booster systemet kan bruges 
både ude og inde. 

 

 

TEKNISKE DATA FOR B2-MOVER BOOSTER 

 

 

 

 

 

 

2022 Pris: Kr. 17.440,- Ekskl. Moms. 

Kr. 21.800,- Inkl. Moms 

 

 

 

 

 

Motor type  HUB 24V/250W Batteri teknologi Lithium LiFePO4 Lithium lader 29,4V / 2A IP67 

Længde  470mm Batteri kapacitet 6,6Ah Opladetid 3~4 timer  

Bredde 145mm Køredistance Maksimum 25km Oplader profil CC / CV ladeprofil 

Maksimum højde 200mm Operativ temp. -20°C - +60°C   

Omni-hjul diameter 200mm Stop v. underspæn. 21V ±0,5V Tilbehør som medfølger 

Omni-hjul bredde 71mm Motor Controller Intelligent Connection bar Ja, justerbar,smart click 

Vægt m. batteri 6kg Støjniveau Lydløs Smart beslag Ja, 2 størrelser 

Hastighed 1 (L) 2km/h Tænd / Sluk knap Ja Brugsanvisning Ja 

Hastighed 2 (M) 4km/h Monitor Ja, 5 stk- LED   

Hastighed 3 (H) 6km/h Betjeningspanel 3 x LED, Power Switch, STOP knap, Hastighedsomskifter 

    


