
Utveckling av ny Zoom med joy-stick
Zoomability har nu skrivit på ett ”Letter of Intent” med Vasa Handitec AB i Finland att utveckla en ny typ av terränggående elrullstol
anpassad för personer som inte har tillräcklig överkroppsfunktion att köra en Zoom Uphill®.

Vi har tidigare informerat om att vi hela tiden ser på möjligheten att utveckla nya typer av Zoom Uphill. Nyligen meddelande vi också att vi
tänkte skicka in en ansökan till Vinnova för att få medel att själva utveckla en Zoom som manövreras med joy-stick. Beslut tog dock igår att
inte göra det utan gå vidare med det upplägg vi parallellt förhandlat fram med Handitec sedan september.

Tankarna att utveckla en Zoom med joy-stick har faktiskt diskuterats med Handitec till och från under snart två år, men först nu har alla
bitar fallit på plats i och med att de också blivit vår distributör i Finland

Handitec kommer helt och hållet ansvara för utvecklingen av den nya ”Zoomen” som bygger på Zoomabilitys patenterade bottenplatta. Det
kommer därmed inte initialt betyda några större investeringar i personal eller pengar från Zoomability.

Utvecklingen beräknas ta 6-12 månader och Zoomability har sedan möjlighet att ta över hela projektet mot en viss ersättning till Handitec.
Den nya rullstolen är sedan tänkt att produceras av Zoomability och marknadsföras och säljas via våra kanaler i hela världen under 2022.
Handitec kommer då också få en viss royalty på försäljning av den nya rullstolen som går under arbetsnamnet "Zoom Stick".

Genom att bredda vårt utbud till en ny kundgrupp kan vi också ge ännu fler möjlighet att komma bortom asfalten och bli ”A Free Mind In
Motion”.

Vasa Handitec Ab är ett företag som grundades 1995 av Stefan Jåfs. De säljer, servar och specialanpassar mobilitetshjälpmedel för
personer med funktionsvariationer. Stefan har mer än 30 års erfarenhet i branschen.                           

 

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående fyrhjulsdriven elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med
funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor
uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-
PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de
ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack
vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och
urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med
olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 


