
Permobil-accu en 
oplaadsysteem 
Brengt u verder.



Gemoedsrust

Permobil heeft een nieuw accu- en oplaadsysteem 
ontwikkeld dat u 25% meer capaciteit biedt dan onze 
vorige accu. 

Een geavanceerde lader draagt bij aan een 50%  
langere levensduur van de accu en verbeterde  
allround betrouwbaarheid.

Zo reist u met meer gemoedsrust verder.

Hoogwaardige prestaties

Brengt u verder
dan ooit. Vergeleken met ons vorige accusysteem biedt het  
nieuwe accusysteem 25% meer capaciteit.

Langere levensduur accu
Dankzij het geoptimaliseerde opladen met de nieuwe Permobil 
VoltPro-lader wordt de levensduur van de accu tot 50% verlengd.

Zelfstandig reizen
De nieuwe Permobil-accu's voldoen aan alle geldende transport- 
eisen en zijn niet aan beperkingen onderhevig.

Uw veiligheid
�Ons�eigen�ontwerp�is�getest�en�geverifieerd�voor�gebruik�op�
elektrische rolstoelen van Permobil en garandeert het juiste 
gewicht en zwaartepunt, wat belangrijk is voor de stabiliteit van 
uw stoel. 

Gratis MyPermobil-app
U kunt via uw stoel verbinding maken en toegang krijgen tot real-
time accucapaciteit en rijafstand in kilometers en uren. De app 
beschikt over een geïntegreerde kaart met uw reisgeschiedenis 
en kan ook uw werkelijke zithoek weergeven.
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VERHOOGDE CAPACITEIT
De nieuwe Permobil-accu biedt 25% 
meer capaciteit

GROTER RIJBEREIK
zodat u met vertrouwen verder  
kunt reizen

LANGERE LEVENSDUUR ACCU
betekent minder vervanging van accu's

GEOPTIMALISEERD OPLADEN
voor betrouwbare prestaties

De MyPermobil-app
geeft de meest actuele informatie over  
individuele schattingen van de actie- 
radius en het opladen van de accu 

 GEMARKEERD VOOR UW VEILIGHEID
Getest en geverifieerd voor gebruik op 
elektrische rolstoelen van Permobil

AFTERMARKET-ACCESSOIRE
Voor Permobil-gebruikers met het vorige 
accusysteem is het mogelijk om te upda-
ten naar het nieuwe Permobil-accusys-
teem. Zie de tabel op de volgende pagina 
voor meer informatie.
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Specificaties

BATTERYANDCHARGERDATASHEETNL201020

Nominaal voltage 12 V

Nominale capaciteit 85 Ah

Deep cycle-serie 400–500 cycli bij 100% DOD

Accu is lekvrij en goedgekeurd voor transport D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA

Gewicht 23,8 kg

Lengte 259 mm

Breedte 170 mm

Hoogte 200 mm

Nominale laadstroom 10 A

Nominale accuspanning 24 V

Ingangsspanning 220-240 V (50-60 Hz)

Max. uitgangsvermogen 300 W

Gewicht 1,4 kg

Afmetingen (l x b x h) in mm 200 x 100 x 250 mm

Kabellengte XLR-kabel 2,0 m 

Kabellengte AC-voedingskabel 1,8 m 

Beschermingsgraad IP44 bescherming tegen binnendringing

Veiligheidsklasse II Dubbele isolatie tussen circuits

Nominaal voltage 12 V

Nominale capaciteit 65 Ah

Deep cycle-serie 400–500 cycli bij 100% DOD

Accu is lekvrij en goedgekeurd voor transport D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA

Gewicht 17,5 kg

Lengte 259 mm

Breedte 170 mm

Hoogte 160 mm

Permobil AGM-GELACCU (Gr24 - 85 Ah)

Permobil AGM-GELACCU (Gr34 - 65 Ah)

Permobil VoltPro ACCULADER

Accu en lader per stoel
Stoelmodel Permobil G24 Permobil G34 MK Status stoelmodel

M1 x x** Huidig model
M3 Corpus  x* x x** Huidig model
F3 Corpus  x* x x** Huidig model
M5 Corpus x x** Huidig model
F5 Corpus x x** Huidig model
F5 Corpus VS x x** Huidig model
M400 HD x x** Huidig model
K450 x*** Huidig model
K300 PS Junior R-net x*** Huidig model
X850 Corpus 3G x*** Huidig model
Koala x*** Huidig model
M300 PS-Jr x*** Huidig model
M300/400 x*** Alleen Aftermarket
C300 Corpus 3G x*** Alleen Aftermarket
C350 Corpus 3G x*** Alleen Aftermarket
C400 C3G Lowrider x*** Alleen Aftermarket
X850�Miniflex x*** Alleen Aftermarket
C500 Corpus 3G x*** Alleen Aftermarket
C500 C3G Lowrider x*** Alleen Aftermarket
M300 Corpus 3G x*** Alleen Aftermarket

*Permobil G34 is de standaardaccu voor deze stoelmodellen. Permobil G24 heeft een hogere nominale capaciteit,  
maar is optioneel.

**Stoelen geproduceerd vóór 1 oktober 2020 (EMEA-markten) - het wordt aanbevolen om over te schakelen op de nieuwe  
Permobil-accu's en Permobil VoltPro-lader om alle voordelen van het Permobil-accusysteem te benutten. MK-accu's kunnen wor-
den�opgeladen�met�de�nieuwe�Permobil�VoltPro-lader�als�deze�is�geconfigureerd�voor�gebruik�met�MK-accu's.�Dit�kan�op�bestelling�
worden�gedaan�of�door�een�gecertificeerde�onderhoudstechnicus�op�locatie.

*** Gebruik uitsluitend MK-accu's en laders met de juiste laadcurve voor deze stoelmodellen.

MyPermobil Langere  
levensduur accu


