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OP DE NINO VOELT U ZICH DE STER!

Compact, licht, kleurrijk en comfortabel, Nino plaatst zijn ge-
bruiker in de schijnwerper. Dit is bewust zo gedaan en daar-
door onderscheid de Nino zich van het overige marktaanbod. 

Al onze aandacht is gericht op de behoefte van de gebruiker en 
hierbij letten we op elk detail. 
We zijn er op gefocust zijn gedrag en zijn manier van bewegen 
te begrijpen om voortdurend onze producten te verbeteren. Wij 
zorgen ervoor de beste fabrikanten te selecteren en werken 
nauw met hen samen.

Vandaag vervaardigen 20 Franse leveranciers de onderdelen 
die we nodig hebben voor de montage van onze producten.
Nino geniet van een exclusieve samenwerking met Ninebot 
Inc. voor zijn motoren.
Al het overige wordt ontworpen, geproduceerd en geassem-
bleerd op onze productielijnen in Frankrijk te Lit-et-Mixe (40).

Design is een essentieel onderdeel bij

INNOVATIE & VISIE  DOOR 

EEN EXCLUSIEVE SAMENWERKING 
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Antislip handgrepen

Verstelbare en 
inklapbare 
rugleuning

Licht onderstel
in aluminium

Batterij 
oplaadbaar 
in 3u

Houder voor 
smartphone

Inklapbare 
armleuning

Bediening 
aansturing van 
het standaard

Afneembaar stuur

Voetenplank

Inklapbaar 
standaard

ALGEMENE BESCHRIJVING
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Verstelbare en 
inklapbare 
rugleuning

Licht onderstel
in aluminium

Smartphone houder Bedieningsknop van het standaard   

Aansluiting voor laden van de batterij Afneembaar stuur

Smartphone lader Verstelbare en inklapbare rugleuning

Inklapbare armsteun (optioneel) Inklapbare standaard

Batterij

ALGEMENE BESCHRIJVING

IN DETAIL



Beklimmen helling van 20%

Afdaling obstakel 15 cm

Makkelijke toegankelijkheid van liften 

Verplaatsing op elk type ondergrond

Draait om zijn as



STEDELIJKE TOEGANKELIJKHEID







1.0 SYSTEEM MET STANDAARD EN GYROSCOPEN 

ZIJN TIJD VER VOORUIT

GEBRUIK

EEN GEPATENTEERDE STABILISATIETECHNOLOGIE

ACHTERUIT STILSTAAN VOORUIT RECHTSOM DRAAIEN RECHT VOORUIT LINKSOM DRAAIEN

Nino maakt gebruik van de zelfbalancerende-technologie van de Ninebot® basis als aandrijvingssys-
teem, geheel aangepast voor mensen die zich comfortabeler verplaatsen in een zitpositie en vol-
doende rompstabiliteit hebben. De twee parallelle wielen en de sensoren reageren op het naar voren 
buigen van het bovenlichaam met vooruitrijden en het naar achteren buigen van het bovenlichaam 
met remmen of achteruit rijden. 
Het voor transport afneembare stuur maakt draaien met één hand mogelijk (de elektrische motoren 
laten de wielen op onafhankelijke wijze draaien). De Nino draait om zijn as.
De boordelektronica maakt het mogelijk om de stabiliteit en de veranderingen in het terrein, de helling 
en de positie van het lichaam te controleren.

Bij stilstand en uitgeklapte standaards(elektrische bediening via knop aan de zijkant van het zitje) 
schakelt het evenwichts- en stabiliseringssysteem zich automatisch uit. 
Je start de Nino met een moderne gecodeerde afstandsbediening;
Nino is een slim voertuig: de oplaadindicaties van de batterij, de snelheid en de kilometerstand zijn via 
een speciale applicatie beschikbaar op elke smartphone of tablet.
Nino is een intelligent transportsysteem.

Lichtgewicht onderstel in aluminium, verstelbaar en ademend zitje, kantelbare 
(optioneel) anti-slip handgrepen, afneembaar stuur om de transfer te vergemak-

kelijken en oplichtende boordpaneel, maken van Nino een unieke machine.

Het bedieningspaneel naast de zitting voor de aansturing van het standaards, maakt het mogelijk om 
het standaards uit te klappen bij het stoppen of in te klappen bij het starten.
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SYSTEEM MET POTEN EN GYROPODE 

IS EEN SLIM APPARAAT !

• Smartphone  applicatie: De ‘verkeerstoren’ voor uw Nino,
 De applicatie geeft u alle nuttige informatie in één oogopslag,
 en geeft u door middel van één enkele klik toegang tot deze functionaliteiten.

•	 Instellingen:	configureer	uw	Nino	volledig,
 de gevoeligheid en/of de maximale snelheid, om het beste te voldoen aan uw behoeften.

• Diagnostiek: controleert in real-time de status van de batterij en de goede werking van 
 onderdelen en accessoires, en geeft de statistieken van de snelheid of de afgelegde 
 afstand weer.

Nino beschikt over een geïntegreerde LED boordpaneel waarmee u belangrijke informatie kunt volgen.
Door middel van een geavanceerde applicatie op uw smartphone zijn er nog meer instellingen mogelijk 
om uw Nino van A tot Z te bedienen! 





TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen 
59 x 74 x 55 cm

Helling 
rugleuning 100°

Draaien 
360° ter plaatse

Snelheid
6 of 20 km/u

Beklimming 
obstakel 4 cm

Afdaling 
obstakel 15 cm

Oplaadtijd 
3 uur

Garantie 
2 jaar

Gewicht 
43 kg

Maximaal gewicht 
gebruiker 100 kg

Capaciteit helling 
beklimming : 20%

Opladen 
USB 5 Volt

Vermogen 
2750 W

Autonomie 25 / 38 km
(afhankelijk van 

de batterij)

Hoogte 
rugleuning 230 mm

Breedte 
rugleuning 350 mm

Afstellen hoogte 
rugleuning 140-200 mm

in stappen van 15

Zitbreedte 
420 mm

Zitdiepte 
420 mm

Zithoogte 
van 380 tot 420 mm



ZWART ONDERSTEL

ZWART/ROOD

ZWART/BLAUW

ZWART/GROEN

ZWART/HOUT



WIT ONDERSTEL

WIT/GROEN

WIT/HOUT

WIT/ROOD

WIT/BLAUW



Hendriks Care  
Wit Hollandven 7

5052 BP Goirle

T  +31 13 5907849

E  info@hendrikscare.eu

I   www.hendrikscare.eu

     /NinoRoboticsbyHendriksCare/

     /hendriks-care


