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rolstoelvergrendelingssysteem 

 

 

 



Het is van groot belang dat een rolstoelpassagier veilig en stabiel kan meerijden in een voertuig. Enkel vertrouwen 

op de rem van de rolstoel zou onbezonnen zijn; de rolstoel dient veilig vergrendeld te worden met stevig 

verankerde gordels. 

Het QRT DELUXE 4-punt rolstoelvergrendelingssysteem is uitgerust met standaard zelfspanners en een  

auto-vergrendelfunctie. Via 2 knoppen aan de zijkant van de strak ogende behuizing kan de spanning nog verder 

aangepast worden. De QRT DELUXE is uitvoerig getest, ISO 10542 gekeurd, en voldoet aan de hoogste 

veiligheidsnormen (crash test tegen 20G / 48kph doorstaan).  
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Kenmerken 

• 2 knoppen aan weerszijden om de riem verder aan te spannen 

• automatisch 'self-lock' systeem waardoor je gemakkelijk met  

1 hand de rolstoelen kan beveiligen 

• zelfopspannend: het systeem compenseert automatisch een 

verlies van spanning zodat de passagier altijd beveiligd blijft. 

• duidelijke indicatie dat het systeem vastgeklikt is in  

de bevestiging 

• universeel systeem, dat zowel links, rechts, voor of  

achteraan kan gebruikt worden 

• lage bevestiging en compacte behuizing zorgt ervoor  

dat de oprollers onder de meeste voetsteunen passen 

• de benodigde oprollengte is verminderd zodat er meer ruimte  

is voor de rolstoel 

• universeel design dat kan gebruikt worden bij praktisch  

alle rolstoelmodellen, inclusief mobiscooters 

• ultra duurzaam: gehard staal met een coating van zink  

om maximaal te weerstaan aan corrosie 

 

 



De QRT DELUXE rolstoelvergrendeling kan op twee manieren verankerd worden in het voertuig: 

 op luchtvaartrails met een L-TRACK systeem. Een indicator geeft aan of de QRT DELUXE goed vastgeklikt is. 

 in de vloer met een SLIDE 'N CLICK systeem. Via een eenvoudige klik-en-draaibeweging wordt de QRT DELUXE  

  vast- en losgeklikt. 
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