
WHILL 
Model F



Hij is er: de perfecte 
elektrische rolstoel 
voor onderweg.
Lichtgewicht, opvouwbaar, 
manoeuvreerbaar. Met Model F 
kunt je de wereld mobieler en 
onafhankelijker verkennen.

Maak kennis met dezelfde 
prestaties en intelligente 
technologie die je al van
WHILL kent, maar nu in
een opvouwbaar model.

Model F is gemakkelijk mee te
nemen in de bus, de trein en het
vliegtuig – of in de achterbak van
een auto of taxi.*

Wanneer je Model F niet gebruikt, 
kan hij gemakkelijk in een kast 
worden opgeborgen, of uit de weg 
gezet in een hoek van de kamer.

Opvouwbaar model

555 mm

555 mm

935 mm

802 mm

855 mm

465 mm
*Model F mag niet als stoel worden gebruikt tijdens het vervoer ervan.

De hierin vermelde informatie is correct op het moment van uitgave en wij behouden ons het recht voor 
specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Model F weegt slechts 24 kg en is 
één van de lichtste elektrische
rolstoelen op de markt vandaag.**

Lichtgewicht

Met de WHILL-app jouw 
belangrijkste voertuig-
informatie bekijken en Model F 
op afstand besturen.

Intelligent 
verbinden

Blijf actief en maak deel uit van 
jouw omgeving, wetende dat 
Model F je onderweg veilig 
houdt.

Rijden zonder 
zorgen

Draaicirkel 780 mm 
voor strakke bochten

Besturing op afstand, ergrendelen/ontgrendelen 
en de snelheidsinstellingen beheren via

de WHILL-app voor smartphones.

Veilig rijden op 
hellingen van 10°.

BereikTopsnelheid

206 35

Vrije ruimte 
boven 

obstakels

**Gewicht is 26,7 kg als de accu niet is verwijderd. De accu is weegt 2,7 kg.

Let op: de actieradius van 20 km varieert afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, het rijoppervlak, 
het terrein, de omgevingstemperatuur, de snelheidsinstelling en het laadniveau en de toestand van de accu.
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Specificaties
Actieradius
Opvouwbaar
Draaicirkel
Beschikbare 
zittingmaten
Voertuigbreedte
Voertuiggewicht
App ingeschakeld

Max. draagvermogen
Accu

Tot 20 km
Ja
780 mm

18”
555 mm / 605 mm
26,7 kg
Ja, met bediening
op afstand
Tot 115 kg
Lithiumion
(25,3 V 10 Ah)

Maximumsnelheid***
Max. helling
Vrije ruimte boven 
obstakels
Breedte tussen 
armleuningen
Voertuiglengte

Laadtijd
Goedgekeurd voor 
vliegreizen
Verwisselbare arm
Kappen
Waterbestendigheid

6 km/u
10°

35 mm
Verstelbaar: 2 standen
(16”, 18”)
935 mm (465 mm wanneer 
opgevouwen)
~ 5 uur

Ja

5 kleuren
IPX4

***Versnelling en/of vertraging kan 
afwijken op steile hellingen.

WHILL Europe B.V.

Kies uit uit vijf kleuren en een groot aanbod aan accessoires, 
zodat je de stoel kunt aanpassen aan jouw persoonlijke stijl
en je rijervaring kunt optimaliseren.

Aanpassingen

De besturing kan zowel links als 
rechts worden aangebracht.

Wit Accu Acculader Heupriem

Mand

Zwart Lichtgroen

Rood Lichtblauw

Kleuropties Accessoires

Optioneel onderdeel

Joystick

Stofhoes

Wandelstokho
uder

743-00024

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam, 
Nederland info@whill-europe.com www.whill.inc


