
Zinger Assist
Hjælperbetjent el-kørestol

Zinger Assist er udviklet til at aflaste frivillige, personale og pårørende. 
Om det er udflugt med bil/bus, eller bare den lille gåtur, inden middagsmaden, så er Zinger Assist, altid klar. Med et 
enkelt og overskueligt kontrolpanel, er det nemt for alle, at betjene stolen. Med de ergonomisk korrekte håndtag 
og hjælp fra elmotoren, bliver selv længere gåture overkommelig (op til 13 Km pr. opladning)  Endda uden at 
”chaufføren” bliver overbelastet. 

Funktioner:
Motor-hjælp når der køres på plan underlag, samt op ad bakke. 
Bremsehjælp når der køres ned ad bakke.
Foldbar for nem transport i bil/bus. Foldes op/ned på 2 sekunder.
Vægt: 20 Kg inkl. batteri

Udstyr:
4-punkt sikkerhedssele
Højdejusterbar styrehåndtag
Trykaflastende komfortpude
Kurv under sæde
Taske på ryglæn
Forhøjede komfort armlæn
Parkeringsbremse
Svingbar fodstøtte (til nem ind & udstigning)
Forlængede anti-tip hjul 

Prøv en Zinger Assist – det koster ikke noget!
Vi kommer med en Zinger Assist. Viser hvordan den virker og betjenes.
Herefter har i stolen for jer selv i en uge, hvor i kan afprøve mulighederne i egne omgivelser.
Vi kommer og henter stolen igen, hvis i da ikke ønsker at købe den.
Pris: 29.985 + moms. (inkl. ovennævnte udstyr)

Funder Development ApS
Hjulmagervej 4A, 7100 Vejle
Mail: info@frdev.dk 
Tlf: 72 11 10 10
Direkte:
Lars Lomholt: 25 42 13 00 | LL@frdev.dk
Mads Funder: 25 29 13 00 | MF@frdev.dk 

”At komme ud og omkring, gør en kæmpe forskel for vores beboere, men ofte kunne vi 
ikke, fordi hjælperne ikke kan klare at skubbe op af gangstier og ramper.
ZINGER ASSIST El-kørestolene er guld værd for os, nu er der endnu flere der kan komme 
ud i området, og med en god pris fra Funder Development, fik vi ovenikøbet råd til hele 
5 stole, og det er jo bare fantastisk.”  Vibeke Sand, Leder af Plejecenter Bakkeager.


