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De EasyGo control unit - te plaatsen 
op uw rolstoel of been - is uw beste 
vriend voor een dynamische rijstijl 
zonder teveel inspanning.

Middels de voorwieltjes rolt 
de Yomper eenvoudig en 
stabiel onder de rolstoel. Met 
het handvat is de lichtgewicht 
hulpaandrijving snel te 
bevestigen.

Praktische EasyGo 
bediening

Makkelijk te bevestigen
Uw behoefte verandert, de 
Yomper past zich aan.
De indoor en outdoor modus 
kent ieder 5 snelheden van 0 
t/m 10 km/h.

Aanpasbare settings

Upgrade uw rolstoel

Ons geheim: de centrale positie

Het geheim van de Yomper is de unieke centrale plaatsing 
van het vaste wiel. De beste plek voor uw rolstoel om - met of 
zonder hulpaandrijving - moeiteloos en zonder extra wrijving 
te kunnen manoeuvreren. Met de Yomper ontdekt u weer 
nieuwe mogelijkheden.

Yomper

Met dit extra duwtje in de rug zult u langere afstanden 
afleggen en komt u op plekken die voorheen 
onbereikbaar waren.

De onopvallende Yomper is snel en eenvoudig te 
monteren op vrijwel alle vouw- en vastframe rolstoelen.

Intuïtief en veilig rijden



Yomper hulpmotor

Bluetooth EasyGo control box

Handvat
Het handvat bevindt zich hoog zodat 
de Yomper makkelijk onder de rolstoel 
geplaatst kan worden

Lithium accu
- 2 jaar garantie

OLED scherm
- Accu level
- Weergave van settings

5 LED lampjes
Toont de geselecteerde snelheid
Weergave van indoor (groen) of outdoor (rood) modus

Voorwieltjes 

Hulpmotor met luchtband
Comfortabel en eenvoudig te 
vervangen

Snelheidsknop +/-
- 5 instelbare snelheden in indoor modus
- 5 instelbare snelheden in outdoor modus

2 klikken om te starten
1 klik om te stoppenUSB oplaadbare accu

Draadloze Bluetooth 
verbinding

Accu-indicator en 
connector duimbediening 
begeleider

De 2 kleine wieltjes maken 
de Yomper stabiel zodat deze 
moeiteloos geplaatst kan 
worden.

Aan/uit knop



Algemeen

 Max. gewicht gebruiker  150 kg

 Maximale helling  16%

 Garantie   2 jaar     

  Compatibiliteit   Vastframe rolstoel

      Vouwframe rolstoel

Yomper hulpmotor

 Motor                 250 W (max. 450 W)

 5 acceleratie levels  Aanpasbaar via EasyGo

 5 hoepel weerstanden  Aanpasbaar via EasyGo

	 5	indoor	/	5	outdoor	snelheden	 Instelbaar	van 0	tot	10	km/h	 	
      (Aanpasbaar via EasyGo)

Accu

	 Batterijen	 	 	 24	V	/	160	Wh	/	Lithium-ion 

 Actieradius   23 km 

	 Waterdicht,	onderhoudsvrij, laadtijd	4	uur,	 2	jaar	garantie,		 	
	 	voldoet	aan voorschriften	luchttransport	(cabine)

Gewicht

 Yomper hulpmotor    5,8 kg

 EasyGo control unit  87 g

	 	Gewicht	zonder 160	Wh 		 4,65	kg 
  batterij  

Opties

YPA0013 Duimbediening begeleider

YPA0018 Extra krachtige batterij  24 V / 240 Wh / Lithium-ion / + 350 g /  
      actieradius 35 km / laadtijd 6 uur

Hoe de Yomper te gebruiken
De Yomper kan zich dankzij de EasyGo bediening goed aanpassen aan de 
verschillende situaties. 
Zelfs tijdens het rijden kunt u de snelheid en indoor/outdoor modus wijzigen.

Met een simpele “dubbelklik” wordt de Yomper geactiveerd.  
Om de modus te wijzigen houdt u de control unit wat langer ingedrukt.
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 Indoor en outdoor modus

Start

2 klikken om 
te starten

Met de 
snelheidsknoppen

1 klik om te stoppen

Snelheid wijzigen Stop

Alleen bij de indoor modus kunt  
u ook stoppen middels de hoepels
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