TWIST -Join the revolution!

Δώσε στην μέρα σου ένα Twist

Ασφαλές
Το Twist είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και πληροί τις απαιτήσεις καινοτομίας και
τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένο να σας συνοδεύει κάθε
στιγμή με απόλυτη ασφάλεια και αντοχή. Ενσωματωμένα
φώτα LED για να κυκλοφορήσετε το βράδυ!

Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους

Κομψό, τεχνολογικό και ασύρματο

Το Twist ξεπερνά τα καθημερινά εμπόδια με ευκολία.
Ανεβαίνει τις ανηφόρες χωρίς δυσκολία. Όταν
τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος, ανυψώνει τους
μπροστινούς τροχούς του αναπηρικού αμαξιδίου και με
τον τρόπο αυτό επιτρέπει την κίνηση σε κάθε τύπο
εδάφους.

Συνδέστε το σύστημα οδήγησης μέσω Bluetooth.
Ελέγξτε και επιλέξτε τις προ-ρυθμίσεις απευθείας από
την εφαρμογή Klaxon®. Τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο
ανάμεσα σε εσάς και την ελευθερία σας! Το Twist είναι
κουλ και κομψό, ιδανικό για κίνηση με στυλ.

Ανακαλύψτε νέους τρόπους μετακίνησης

Γρήγορη και εύκολη σύνδεση
Το Twist μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί σε
δευτερόλεπτα. Το καινοτόμο Σύστημα Σύνδεσης
Klaxon® κάνει πολύ εύκολη την εγκατάσταση του
Twist τόσο σε πτυσσόμενο (foldable) όσο και σε
σταθερό (rigid) αναπηρικό αμαξίδιο.

Ελαφρύ και ευέλικτο
Το Twist είναι ελαφρύ. Περιστρέφεται 360° και
είναι ιδανικό για στενούς χώρους. Η ώθηση του
μοτέρ εξομαλύνει τους ελιγμούς σας. Φροντίζουμε
για την κάθε λεπτομέρεια

Συμπαγές και μεταφερόμενο
Το Twist είναι μικρό σε όγκο και μπορεί να μεταφερθεί
με αυτοκίνητο, τρένο ή αεροπλάνο. Χάρη στην
ενσωματωμένη εργονομική λαβή του, μπορείτε να το
σηκώσετε και να τα μεταφέρεται με ευκολία. Το
ταξίδι γίνεται εύκολο!

Τεχνολογίες και εξαρτήματα

Χειρισμός
Ένα άγγιγμα του μοχλού είναι το
μόνο που χρειάζεται για να
επιταχύνει το Twist και να
επιλέξει την προκαθορισμένη
ταχύτητα. Για να σταματήσετε
απλώς πατήστε το κουμπί.

Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®
Χάρη σε αυτό το κατοχυρωμένο με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα
σύνδεσης Linking System Klaxon® ,
το Twist μπορεί να εγκατασταθεί
στο
μπροστινό
μέρος
του
αμαξιδίου για εξωτερικές και
εσωτερικές δραστηριότητες. Η
σύνδεση στο πίσω μέρος του
αμαξιδίου είναι ιδανική για
κίνηση σε εσωτερικούς χώρους.

Ενσωματωμένα φώτα LED
Τα δύο φώτα led εξασφαλίζουν
ορατότητα και ασφάλεια. Ζήσε
τη βραδιά!

Εργονομικές λαβές
Η λαβή στο πίσω Σύστημα
Σύνδεσης έχει σχεδιαστεί για να
διευκολύνει
τη
σύνδεση/
αποσύνδεση. Η ενσωματωμένη
λαβή
διευκολύνει
την
μεταφορά.

Τσάντα ταξιδίου
Η τσάντα ταξιδιού σας επιτρέπει
να αποθηκεύστε το Twist σας
στο
πορτ
παγκάζ
του
αυτοκινήτου σας ή μέσα στη
καμπίνα ενός αεροσκάφους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικό

Aλουμίνιο

Μοτέρ

36V x 750W brushless

Ρόδα

10” ελαστικό λείου πέλματος

Φρένα

με Χειριστήριο: Ηλεκτρονικό σύστημα Φρένων(EBS)

Ταχύτητα

με Χειριστήριο: έως 6 km/h

Μπαταρία

Λιθίου 36V x 4Ah (βάρος 1.5 kg)
Χρόνος φόρτισης περίπου 2h
περίπου 20 km (σε μέτρια ταχύτητα, επίπεδο έδαφος
και με βάρος χρήστη 70 kg)
7.4 kg (χωρίς μπαταρία)

Αυτονομία
Βάρος

Σύνδεση

Διαθέσιμες επιλογές:
Κεντρικό Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®
Πλευρικό Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®
Πίσω Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®

Διαστάσεις

Twist: Π 15 cm x Υ 34 cm x Δ 31 cm

Τεχνολογία

Έλεγχος Ταχύτητας Κατάβασης (σε λειτουργία
χειριστηρίου), Έξυπνο Cruise Control (σε λειτουργία
χειριστηρίου), Ηλεκτρονικό Σύστημα Φρένων (EBS)

Συμπεριλαμβ.
Klaxon® App
Επιλέξτε τις αγαπημένες σας προκαθορισμένες
ρυθμίσεις οδήγησης μέσα smartphone σας.
Μείνετε συνδεδεμένοι!

Αξεσουάρ
Συμπεριλαμβ.
Υπηρεσία
Προαιρετικά

Μπαταρία, Φορτιστής, Μπροστινό φως, Πίσω φως
Klaxon® App
Πρόσθετη μπαταρία

“Come on, let’s Twist again!”

Let’s Twist Again - Chubby Checker
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