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For an energetic workday

Gewicht Maximale belasting 120kg

Zitbreedte 36,5 cm - 39 cm - 41,5 cm - 44cm - 46,5 cm - 49 cm - 51,5 cm

Zitdiepte 35 cm - 37,5 cm - 40 cm - 42,5 cm - 45 cm - 47,5 cm - 50 cm 

Zithoogte Voor 48 cm - 60 cm 
Achter 43 cm - 61 cm

Rughoogte 35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm

Rolweerstand <140 watt

Specificaties WorkHopper rolstoel

Over O4 WheelChairs
Nieuwsgierig en ook toe aan een rolstoel van O4? 
Neem dan voor een proefrit contact op met ons 
of met één van onze dealers. Zo kan je de voor-
delen van de WorkHopper zelf ervaren. Tijdens 
een proefrit maak je onder andere kennis met 
de lage rolweerstand, geïntegreerde kantelbevei-
liging en 360º reikwijdte van de WorkHopper. 

Laura – ‘Nu ik in een 
WorkHopper rij, word ik in 
elke houding ondersteund. 
De rugleuning volgt namelijk 
mijn rug. Met als gevolg dat 
ik mijn oude werk weer kan 
oppakken, ik fit ben en pijn-

vrij rij. Maar dat niet alleen, ook kan ik zonder 
moeite mijn eigen rolstoel voor een werktrip 
zonder gereedschap verkleinen voor transport.’ 

Testimonial
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Accessoires
Jij moet blessurevrij kunnen werken, zit-
ten én rollen. Door onze hulpmiddelen te 
gebruiken wordt werken en jouw dagelijkse 
comfort nog aangenamer. Accessoires die 
je bijvoorbeeld aan je werkrolstoel kunt 
toevoegen zijn: een werkblad, tablethouder, 
armsteun, documenthouder, PC-tas onder 
de rolstoel of strapping/fixatie voor mensen 
met verminderde rompbalans.

Past jouw rolstoel bij je dagelijks 
functioneren?
Je bent veeleisend als het gaat om je werk-
rolstoel. Logisch, want per dag breng je er 
veel uren in door. Dat jouw rolstoel in alle 
situaties perfect bij jouw werkomgeving en 
uit te voeren taken past is dus belangrijk.   

De WorkHopper is tijdens 
het rijden zonder  

gereedschap te verstellen
”

”
Voordelen van een WorkHopper

 ✓ De WorkHopper kan jouw lichaam telkens 
precies ondersteunen zoals jij dat wenst.

 ✓ De WorkHopper biedt jou in plaats van één 
vaste zithouding, de mogelijkheid jouw zit-
houding telkens te variëren.

 ✓ Ook op je werkplek kun jij de WorkHopper 
zo instellen, zodat je jouw taak optimaal 
kunt uitvoeren.

 ✓ Door de uitstekende schokabsorptie rij je 
door fabriek, loods en kantoor comfortabel 
en zonder pijn.

 ✓ Je kunt door de rug- en zithoekverstelling 
elke taak in een houding uitvoeren die voor 
jou prettig is.

 ✓ Doordat de WorkHopper de meest ener-
gie-efficiënte werkrolstoel in zijn klasse is, 
houd je meer energie over voor andere acti-
viteiten.

 ✓ Doordat de rolstoel op basis van een 
3D-bodyscan wordt gemaakt is de rolstoel 
exact op jouw maten afgestemd.

 ✓ De geïntegreerde kantelbeveiliging waar-
borgt jouw veiligheid.

WorkHopper, onze dynamische 
oplossing
Om dynamisch te kunnen werken, zitten en 
rijden in jouw rolstoel, is het belangrijk dat je 
permanent de instelling van de rugleuning en 
zitting kunt aanpassen. Met als resultaat dat 
je dankzij houdingswisselingen zelfstandiger 
kunt werken, verder kunt reiken en als belang-
rijkste: actievere handelingen kan uitvoeren 
op je werkplek, waardoor je breder inzetbaar 
wordt. Door te kiezen voor de WorkHopper 
vergroot jij je bewegingsvrijheid enorm. Maar 
belangrijker nog; aan het einde van de dag heb 
jij dankzij de WorkHopper nog volop energie.

zithoekverstelling

Dubbele verstelling voor een 
dynamische zithouding
Zitten heeft alles te maken met bewegen. Logisch 
dus dat maar weinig mensen zitten heel lang vol 
kunnen houden. De mogelijkheid om tussen een 
actieve en passieve zithouding te variëren door 
middel van zithoek- en rughoekverstelling is 
daarom belangrijk. Je zithouding wordt hierdoor 
dynamisch. Jij bepaalt wanneer je actief wilt zit-
ten of juist ontspannen. Je past de zithoekinstel-
ling gemakkelijk aan naar hoe jouw behoefte op 
dat moment is. Deze verstelling heeft een bereik 
van 15 cm tussen beide uitersten.  

Wil je de WorkHopper in actie zien? Bekijk dan 
de video op onze website: 
www.rolstoel.nl/workhopper-video 

rugverstelling


