
En manuel kørestol med en EasyGo Standard Rehab motor sikrer 
en mere tryg og sikker dagligdag for brugeren og ledsageren.

EASYGO REHAB
STANDARD



Standard er en ledsagerstyret hjælpemotor til kørestole, 
der forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer trygge forhold.

Ved brug af en EasyGo Rehab Standard-motor mindskes gentagne 
træk, skub og slæb med manuelle kørestole, der kan føre til en øget 
risiko for arbejdsskader i skuldrer og ryg, men også en ulykkesrisiko 
for at blive klemt, påkørt eller falde. 

EasyGo Rehab Standard bliver hovedsageligt benyttet til standard 
transportstole, der dagligt skal klappes sammen og stilles væk efter 
brug. Motoren kan uden besvær på- og afmonteres uden brug af 

værktøj. Dette betyder også, at motoren kan nemt flyttes mellem 
flere forskellige stole, vha. fastmonterede beslag. Hjælpemotoren 
giver øget fleksibilitet og mobilitet til brugeren, mens den afhjælper 
ledsageren. 

Motoren styres med en speederboks, som monteres på transport-
stolens håndtag. Under kørsel følger EasyGo Rehab Standard under-
laget, også på brosten, skæve fliser og fast grus. Motoren kan hæves 
og sænkes fra underlaget, mens den er monteret. 

Serien er med punkterfrie dæk, tørbatterier og fugtsikret oplader. 

EasyGo Rehab Standard # 202001, HMI # 100988 

Mål H: 250 mm, B: 300 mm, L: 520 mm Motorkraft 150 W

Vægt 19 kg Kørelængde pr. opladning Op til 12 km

Batterier 12 V 2 x 12 Amph / 2 x 20 Amph Hastighed 0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t

Lader - ladetid 24 V 2 Amp - 5 timer Stigningskapacitet v. 80 kg 12%, 7°
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EasyGo Plus trækker stolen fremad, hvilket forlænger stolens 
levetid og forbedrer arbejdsmiljøet. 

EASYGO 
PLUS



EasyGo Rehab Plus er en ledsagerstyret hjælpemotor, 
der sikrer trygge forhold for brede og tunge stole og 
bariatriske brugere.  

EasyGo Rehab Plus er udviklet og produceret til at kunne øge 
brugerens fleksibilitet og mobilitet, samt forbedre arbejdsmiljøet 
for ledsageren. Motoren kan tilpasses til mange forskellige fabrikater 
af stole og påmonteres permanent på kørestole med en sædebredde 
over 55 cm målt mellem armlænene. Efter montering kan ledsageren 
ubesværet regulere hastigheden med betjeningsenheden på 

styrehåndtaget. 

Under kørsel trækker begge hjul på underlaget via differentiale, der 
er til stor hjælp ved skarpe sving uanset personvægt. Motoren kan 
med fordel benyttes til bariatriske brugere med en vægt op til 300 kg. 

EasyGo Rehab Plus kører selvstændigt på egne hjul, hvilket sikrer et 
godt greb i underlaget. Under brug bærer hjælpemotoren sin egen 
vægt, og skal ikke regnes med i kørestolens bæreevne. 

Serien er med punkterfrie dæk, tørbatterier og fugtsikret oplader. 

EasyGo Rehab Plus # 202014, HMI # 36928 

Mål H: 300 mm, B: 500 mm, L: 240 mm Motorkraft 300 W

Vægt 32 kg Kørelængde pr. opladning Op til 10 km

Batterier 17 Amph Hastighed 0 - 6,5 km/t

Lader - ladetid 24 V, 2,5 Amph - 7 timer Stigningskapacitet v. 80 kg 12%, 7°
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Hjælpemotor til lave og smalle komfortstole øger mobiliteten og 
fleksibiliteten hos bruger, og aflaster ledsager.

EASYGO REHAB
LOW



EasyGo Rehab Low er en ekstra lav ledsagerbetjent 
hjælpemotor til komfortstole.

Motoren er specialudviklet og produceret til at passe på kørestole, 
hvor pladsen under sædet er trang. EasyGo Rehab Low ligger vandret 
over gulvet og er derfor ideel, hvis stolen har sædekip bagtil. Dette 
ses ofte hos ældre komfortstole. 

Med en styreboks, der er monteret på skubbehåndtaget, kan ledsag-
eren uden besvær starte/stoppe motoren, styre retning og regulere 
hastighed. Ved at løfte på fodpedalen sænkes motoren, hvorefter 

man er klar til kørsel. Under kørsel følger EasyGo Rehab Low underlag 
såsom brosten, skæve fliser og grus. 

Motoren øger brugerens fleksibilitet og mobilitet, og aflaster 
ledsageren, som slipper for træk, skub og slæb. Gentagne træk, skub 
og slæb kan føre til arbejdsskader i muskler og led, men også ulykkes-
risici for at blive klemt eller falde. Slippes håndtaget stopper 
motoren øjeblikkeligt.

Serien er med punkterfrie dæk, tørbatterier og fugtsikret oplader. 

EasyGo Rehab Light # 202013, HMI # 35186 

Mål H: 310 mm, B: 300 mm, L: 520 mm Motorkraft 150 W

Vægt 18,5 kg Kørelængde pr. opladning Op til 10 km

Batterier 12 Amph Hastighed 0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t

Lader - ladetid 24 V 2,5 Amph - 5 timer Stigningskapacitet v. 80 kg 12%
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En manuel kørestol kan være besværlig at manøvrere sikkert og 
trygt rundt i en travel dagligdag. 

EASYGO REHAB
LIGHT



EasyGo Rehab Light er en mindre ledsagerstyret hjælpe-
motor, der er udviklet til kørestole, hvor pladsen er trang. 
Den kan benyttes på stole op til 48 cm. 

På en styreboks, der er monteret på skubbehåndtaget, kan ledsager-
en uden besvær starte og slukke motoren, styre retning og regulere 
hastighed.

Ved at hæve fodpedalen sænkes motoren, hvorefter man er klar til 
kørsel. Under kørsel følger EasyGo Rehab Light underlag såsom 
brosten, skæve fliser og fast grus. Motoren øger brugerens 

fleksibilitet og mobilitet, og aflaster ledsageren, som slipper for at 
trække, skubbe og slæbe. Risikoen for arbejdsskader og overbelast-
ning af muskler og led mindskes, men også ulykkesrisici for at blive 
klemt eller falde.

Motoren er let at på- og afmontere uden brug af værktøj, hvorefter 
stolen og motoren nemt kan transporteres. Der findes forskellige 
aftagelige batteripakker, som udvælges efter stolens opbygning. 
Motoren kan også anvendes til nyere fastrammestole.

Serien er med punkterfrie dæk, tørbatterier og fugtsikret oplader. 

EasyGo Rehab Light # 202013, HMI # 35186 

Mål H: 310 mm, B: 300 mm, L: 520 mm Motorkraft 150 W

Vægt 18,5 kg Kørelængde pr. opladning Op til 10 km

Batterier 12 Amph Hastighed 0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t

Lader - ladetid 24 V 2,5 Amph - 5 timer Stigningskapacitet v. 80 kg 12%
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En manuel transportstol med EasyGo Rehab Holiday ledsagerstyret elmotor 
påmonteret sikrer en fleksibel og tryg tur eller ferie for brugeren og ledsageren.

EASYGO REHAB
HOLIDAY



EasyGo Rehab Holiday er en ledsagerstyret hjælpemotor, 
der giver øget fleksibilitet og mobilitet til brugeren, og 
samtidig afhjælper ledsageren under ture og ferier.

Motoren er nem at håndtere idet batteripakken uden besvær kan 
skilles fra motoren ved at løfte i stroppen over pakken. Batterierne 
vejer ca. 4 kg pr. stk., og motoren vejer ca. 10 kg. Man kan spare 2 kg 
ved at vælge luftdæk fremfor punkterfrie dæk. 

EasyGo Rehab Holiday er udviklet til transportstole med en 
sædebredde ned til 36 cm. Den smalle opbygning gør det muligt 
uden besvær at pakke transportstolen og motoren sammen i f.eks. 
en bil og køre afsted.

Under kørsel følger Holiday underlag såsom brosten, skæve fliser 
og grus. Motoren aflaster ledsageren, da man slipper for at trække, 
skubbe og slæbe, hvilket kan føre til arbejdsskader i muskler og led, 
men også ulykkesrisici for at blive klemt, påkørt eller falde. 

EasyGo Rehab Holiday # 202002, HMI # 103111 

Mål H: 250 mm, B: 300 mm, L: 520 mm Motorkraft 150 W

Vægt 18 kg Kørelængde pr. opladning Op til 8 km

Batterier 2 x 12 Amph Hastighed 0 - 5 km/t, 0 - 6,5 km/t

Lader - ladetid 24 V 2,5 Amph - 5 timer Stigningskapacitet v. 80 kg 12%, 7°
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