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Ergnomic wheel solutions

Technische specificatie 
• Krachtgevoelige sensoren
• Draagvermogen tot 600 kg
• Snelheid tot 6 km/h
• Koppel tot 30 Nm 
• Instelbare remafstand
• Range tot 15 km

Eigenschappen
Het intelligente ergonomisch wielsysteem omvat een elektrisch 
aangedreven wiel en kracht gevoelige sensoren. De sensoren 
zijn ingebouwd in de handvaten en voelen de natuurlijke 
duwkracht van de gebruiker en vertalen deze, bijna 
onmerkbaar, in vloeibare aandrijfondersteuning van het 
elektrische aandrijfwiel.

Het elektrische aandrijfwiel maakt het mogelijk producten op 
een gezonde en comfortabele manier te verplaatsen, over 
lange afstanden, over drempels en hellingen of tijdens het 
manoeuvreren in kleine ruimtes.  

Toepassing
De ideale oplossing voor het verhuizen van zware mobiele 
producten.

Elektrisch aangedreven wiel

De 360 versie voegt aangedreven 
zijwaartse aandrijving toe, waardoor  
hij het meest geschikt is voor 
manoeuvreren in kleine ruimtes.

Up

De Fixed versie biedt ondersteuning 
voor elektrische aandrijving in 
voorwaartse en achterwaartse 
richting.

De Up versie is voorzien van een 
elektrisch hefmechanisme, waardoor 
het aandrijfwiel op elk moment kan 
worden uitgeschakeld.

Selectie van productvarianten

Fixed 360

Een wiel dat meedenkt en ondersteunt!



 

Basic Power Box

Elektrisch aangedreven wiel • • •

Bedieningspaneel • • •

Gebruikersinterface • • •

Krachtgevoelige handvaten • • •

Bekabeling • • •

24V 9Ah Batterij • •

Waterdichte lader • •

Spatwaterdichte behuizing •

Eenvoudige montage op bestaande 
interne transportwagens en handkarren. •

Het aandrijfwiel wordt geleverd met een aansturingspakket. Er zijn 3 verschillende 
uitvoeringen van dit pakket

Bijpassend  
aandrijfpakket

Mogelijk met meerdere wielen  
uit ons assortiment.

Modulair design

Bijpassend elektrisch  
aangedreven wiel 

Voor meer info en video beelden >>>

Smart 
Wheels

In samenwerking met  

https://dmwheelsystems.com/nl/producten/wielsoorten/aandrijfwielen/serie-elektrische-aandrijfwielen/
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