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*Dit voertuig is bedoeld om mobiliteit te verschaffen aan personen die vertrouwd zijn met het bedienen van een elektrische rolstoel.

743-00009



1 21 2

WHILL Model C2

Beleef de wereld met WHILL en leef het 
leven zonder grenzen.
Innovatieve producten die de notie van wat 
een mobiliteitsmiddel is, op zijn kop zetten.



Schakel de stroom in en regel de 
snelheid met één hand. Het 
voertuig remt automatisch wanneer 
u de controller loslaat, zelfs op 
op een helling.

Gemak
De Model C2 is gemakkelijk te bedienen en kan scherpe bochten maken, 
zodat u overal heen kunt.

De mand is comfortabel onder de 
z i t t i n g  g e p l a a t s t ,  z o d a t  u  e r  
gemakkelijk dingen in kunt stoppen 
en uit kunt pakken.

Afmetingen: 24 cm x 29 cm x 43 cm

Til de arm op om gemakkelijk vanaf 
de zijkant in de stoel te gaan zitten. 
Ga op de voetsteun staan voor extra 
stabiliteit.

Op avontuur met WHILL - de 
Model C2 kan scherpe bochten 
maken, zodat u op plaatsen kunt 
komen die onbereikbaar zijn voor 
gewone scooters.

Snelheidscontrole

Vermogen

Claxon

Accuniveau en
snelheidsmeter

Joystick

76 cm

Draaicirkel

20
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Rijd moeiteloos over obstakels tot 5 cm hoog met twee krachtige motoren
en grote omni-wielen voor.

De achterwielophanging absorbeert schokken bij het rijden over hobbelige 
wegen of obstakels.

5 cm

Krachtig
Indrukwekkende kracht om meer te zien en te doen. Leef het leven
dat ú wilt met het WHILL Model C2.

Ga erop uit, op avontuur!
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Verwijder de accu. Duw de hendel onder de zitting 
omhoog.

Trek de zitting naar boven. Trek de hendel aan de zijkant van 
de accu naar je toe om de delen uit 
elkaar te halen.

Zittingeenheid
12,9 kg

Draagbaar
Demonteerbaar in vier eenvoudige stappen.

De Model C2 kan worden gedemonteerd voor gemakkelijk vervoer
in de kofferbak van elke auto. Of u nu gaat winkelen in het weekend
of op reis gaat met uw gezin, met de Model C2 kunt u ten volle van
het leven genieten.

Voorste wielstel
17,6 kg

Achterste wielstel
19,4 kg

Accu
2,7 kg
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Gemakkelijk uit 
elkaar te halen om 
mee te nemen in de 
kofferbak van uw auto
*Bovenstaande foto is alleen 
  ter illustratie



Kleurvariatie
Rijd in stijl.
Kies uit 8 verschillende kleuropties 
voor de armen en pas de Model C2 
aan uw persoonlijke stijl aan.
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Wit Grijs* Zwart

Rood Roze

Blauw

Paars* Goud

*Limited Edition-kleur



De controller kan aan de

linker- of rechterkant worden aangebracht.

Uw totaal afgelegde afstand, 
dagafstand, accuniveau, 
volledige laadcycli en meer 
bekijken met de WHILL app*. 
Hiermee kunt u het voertuig 
ook vergrendelen en 
ontgrendelen.

*Installeer hiervoor eerst de pplicatie.

Met het intuïtief 
vormgegeven 
scherm kunt u het 
voertuig gemakkelijk 
op afstand bedienen.

Stel de rijmodus in op 
'Eco', 'Normaal' of 
'Sport', afhankelijk 
van uw behoeften.

App

Het achterlicht is goed zichtbaar, 
ook als er een tas over de rugsteun 
is gehangen. Zo bent u ook 's 
nachts veilig op weg!

Voorkomt
wegglijden

Blijf rechtdoor rijden, ook op 
hellende rijbanen.

Eco
Gematigde topsnelheid en

acceleratie.

�

Bijzonderheden tonen

Normaal
Optimale balans tussen acceleratie

en reactievermogen.

Bijzonderheden tonen

Sport
Zeer gevoelige bediening

en een sterker acceleratievermogen.

Bijzonderheden tonen

Snelheidsinstellingen

12:34 

Wees voorzichtig wanneer u het voertuig 

op afstand bedient

Stuurschakelaar

12:34 

Hallo
Welkom bij de WHILL Model C2/Ci2
iPhone app altijd binnen handbereik.

Ontgrendeld Vergrendeld

12:34 

START

Wanneer de accu 5 uur is 
opgeladen, kan de Model C2 
18 km rijden. Zo heeft
u genoeg power voor de 
hele dag!

De accu kan worden 
verwijderd en worden 
opgeladen met een 
gewoon stopcontact.

Achterlicht

We hebben aan alles 
gedacht!
De Model C2 is mede ontstaan uit de feedback 
van onze klanten. We hebben er alle functies 
in gestopt die u zoekt, inclusief vergrendeling 
op afstand en de mogelijkheid om de 
maximumsnelheid aan te passen voor
extra veiligheid. 2,7 kg

5
1 uur opladen

18 km

Accu
Afneembare accu.
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1. Hoogte controller ........ 670, 690, 710, 730 mm

2. Hoek rugsteun ............. 90, 95, 100°

3. Hoogte rugsteun.......... 340 - 460 mm

4. Zithoogte ...................... 405, 425, 445, 465, 485 mm

5. Zithoek ......................... 5°

6. Zitdiepte ....................... 400 mm

7. Breedte zitting ............. 400 mm

8. Hoek voetsteun............ 2°

9. Hoogte voetsteun......... 127 mm

Actieradius....................... 18 km

Maximumsnelheid........... 8 km/u

Aandrijfsysteem............... Aandrijfsysteem met

 twee motoren

Max. berijdbare helling ... 10°

Draaicirkel ...................... 760 mm

Obstakelvrije ruimte ........ 50 mm

Bodemvrijheid ................. 57 mm

Remsysteem .................... Elektromagnetisch

Max. draagvermogen....... 136 kg

Totale lengte

(inclusief voetsteun): ....... 985 mm

Totale breedte: ................ 554 mm

Totale hoogte: ................. 745 - 945 mm

Zittingeenheid

Lengte: ............................ 570 mm

Breedte: .......................... 550, 600, 650 mm

Hoogte: ............................ 480 mm

Achterste wielstel

Lengte: ............................. 590 mm

Breedte: .......................... 554 mm

Hoogte: ............................ 300 mm

Voorste wielstel

Lengte: ............................. 720 mm

Breedte: .......................... 554 mm

Hoogte: ............................ 270 mm

Type voorwielen: ............. Omni-wiel

Type achterwielen: ...........Standaard: Airless band

Waarschuwing: Als u uw eigen kussen gebruikt, gebruik dan voor de veiligheid een kussen dat voldoende vlamvertragend is.
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3. Hoogte
 rugsteun

4. Zithoogte

1. Hoogte bediening

9. Hoogte voetsteun
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6. Zitdiepte

7. Zitbreedte

5. Zithoek

Aanpassen
Alles aan de Model C2 kan gemakkelijk worden aangepast, van de zithoogte

en rugsteunhoek tot de controllerpositie (rechts of links sturen) voor een maximaal 
comfortabele rijervaring.

Specificaties

2. Hoek
 rugsteun

De controller kan aan de

linker- of rechterkant worden aangebracht.

*Gebruik het voertuig niet als zitplaats in 
  een auto of ander voertuig.

*Het voertuig kan zonder passagier
  over land en met het vliegtuig worden vervoerd.

Andere specificaties

Laadtijd .......................... 5 uur

Accu................................. Lithiumion

 (25,3 V x 10,6 Ah)

Accu laadcycli ................. ~1.000

Accu Wh .......................... 269 Wh

Bedrijfscondities ............. -15 - 40 °C

Zitkussens....................... 400 mm x 400 mm

 450 mm x 450 mm

Achterlichten .................. Ledlicht (rood)

Claxon ............................. Ingebouwd, geluids-

 niveau > 65 dB

Rolstoel klasse................ A
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Accessoires
Voor nog meer gemak en personalisatie zijn allerlei accessoires verkrijgbaar.

Optioneel onderdeel

Armkappen
U kunt de kleur van de armkappen 

veranderen, met keuze uit acht kleuren. 
Per paar van linker- en rechterkap.

Heupriem
Garandeert een stabiele 

zitpositie, zelfs op hellingen.

Accu
De lichtgewicht accu van 2,7 kg 

kan ook worden gebruikt als 
reserveaccu.

Acculader
Een geweldige aanvulling op een 

reserveaccu, zodat u zonder zorgen de hele 
dag mobiel blijft en steeds een volledig 
opgeladen accu ter beschikking heeft.

Stofhoes
Beschermt het voertuig tegen stof en 

vuil wanneer dit buiten geparkeerd is*.
*Is niet waterdicht. Niet gebruiken als bescherming 

tegen regen.

Wandelstokhouder
Er kunnen T-vormige 

wandelstokken, wandelstokken met 
een handgreep en krukken aan het 

frame worden bevestigd.

Joystick
U kunt deze bedienen door hem 
met uw hand vast te pakken of 
tussen uw vingers te klemmen.

Zijtas
Een zijtas die aan de armsteun kan 

worden bevestigd. U kunt belangrijke 
eigendommen, zoals uw mobiele telefoon 

en portemonnee, in de buurt van uw 
lichaam opbergen. In de tas bevindt
zich ook een vakje met ritssluiting.

Armleuningbekleding

Een kussen met dempende werking dat aan de 
armsteun kan worden bevestigd. De hoogte van 
de armsteun kan met 3 cm worden verhoogd.
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