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De multifunctionele auto die je kunt besturen vanuit een rolstoel
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De Ellectra Kimsi is ontworpen vanuit de sociale gedachte dat je mensen met beperkingen zoveel
mogelijk onafhankelijk laat functioneren. Dat maakt het leven niet alleen veel aangenamer, maar
biedt je ook meer kansen op de arbeidsmarkt en om aan sociale activiteiten deel te nemen.
Door een op afstand bedienbare automatische achterdeur met oprijplaat is het mogelijk dat een
mindervalide zonder hulp van derden in zijn eigen (elektrische) rolstoel direct achter het stuur
plaatsneemt. Doordat de auto aan de achterzijde eerst door zijn vering zakt is het eenvoudig om
op eigen kracht een (elektrische) rolstoel naar binnen te rijden. De (elektrische) rolstoel vergrendelt
zich vervolgens automatisch in de bodemplaat van de Kimsi en kan aan het einde van de rit middels een druk op de knop weer ontgrendeld worden.
Ook mindervaliden die niet zelfstandig een auto kunnen besturen vinden in deze Kimsi een geweldige oplossing. Optioneel kan er eenvoudig een normale bestuurdersstoel worden geplaatst. Achterin kan dan een rolstoelvergrendelingsmechanisme worden aangebracht zodat de (elektrische)
rolstoel op een veilige manier gefixeerd wordt. De Kimsi biedt zelfs ruimte aan twee (elektrische)
rolstoelers (bestuurder en passagier).
Door zijn afmetingen en oprijplaat heeft deze 45-km-auto onbegrensde mogelijkheden.

De Kimsi is de eerste elektrische minivan waarvoor geen B-rijbewijs vereist is en waarin mindervaliden met hun (elektrische) rolstoel direct achter het stuur plaats kunnen nemen.
•
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•
•
•
•

De Kimsi voldoet aan de Eurpese L6E standaard voor 2 personen
Actieradius van 80 tot 100 km.
Toegestane max. snelheid van 45 km/h
Afmetingen: Lengte 338 cm. | Breedte: 165 cm. | Hoogte: 182 cm.
Afmeting toegangsdeur achter: Breedte: 90 cm. | Hoogte: 137 cm.
Bestuurderseisen: AM-rijbewijs

De Kimsi beschikt over een geïntegreerde laadstekker die aangesloten kan worden op ieder normaal huishoudelijk stopcontact (220V). De lader is ingebouwd; een aparte lader is dus niet nodig.
Laadtijd: 6 tot 8 uur.
Energiekosten: 1,5 eurocent per kilometer
Fabrieksgarantie: 2 jaar
Voel u weer vrij en onafhankelijk! Ga snel naar uw dealer voor een proefrit!
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De Kimsi heeft een rijke standaarduitrusting, waaronder:
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•

In verschillende kleuren aan te passen

Verstelbaar stuur
Stuur- en rembekrachtiging
Duidelijk display met batterijindicator
Achteruitrijcamera
Radio / CD met usb aansluiting
Elektrische ramen links en
rechts
Elektrische verstelbare spiegels

Optioneel leverbaar zijn:
Ombouw naar handbediening voor
gas, rem, handrem, enz.
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BEZOEK ONZE WEBSITE:

KIMSI.SLIM-MOBIEL.NL
Uw dealer:

Importeur:
Ellectra Slim-Mobiel
info@slim-mobiel.nl
T. +31(0)413 471656
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