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Met functies zoals de standaard extra krachtige 
4-polige motoren, een verhoogde gewichtscapaciteit, 
midwielaandrijving en ATX Suspension, is de Q6 
Edge HD ontworpen om te voldoen aan de 
prestatiebehoeften van de meest veeleisende 
gebruiker.
De Q6 Edge HD biedt een compleet 
assortiment zit- en besturingssystemen voor 
uitzonderlijke vaardigheden tegen een 
uitstekende prijs en is verkrijgbaar met 
onze iLevel-technologie.



1. Alle Quantum Rehab eenheden kunnen besteld worden met speciale 
bediening.

2. Accu gewicht kan +/- 1,4 kg verschillen afhankelijk van de fabrikant. 
3. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de 

gesteldheid van de accu’s en de bandendruk. 
4. Zonder beensteunen.
5. De maximum belading bij de iLevel electrisch aanpasbare zitting is 

gereduceerd naar 181 kg.
6. Gewichtscapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem.
7. Alle afmetingen +/- 3mm bij 460 x 460 mm zitting, fixed towers, gewicht 136 

kg
8. draagvermogen en massieve banden (10 mm extra bij luchtbanden). Breedtes 

kunnen zitting-tot-grond hoogtes doen toenemen. Neem contact op met 
de klantenservice voor meer informatie. Genoemde afmetingen gelden voor 
laagste positie; hefsysteem niet inbegrepen tenzij gespecificeerd.

9. Voor iLevel geld een stoelafmeting van minimaal 513 x 513 mm en maximaal 
610 x 635 mm 

AANDRIJFWIELEN 14” massief of luchtbanden

ZWENKWIELEN 6” massief

MAXIMUM SNELHEID 3 Tot 7,6 km/h

BODEMVRIJHEID 76 mm

DRAAICIRKEL 1 502 mm

LENGTE 4 904 mm

BREEDTE 667 mm

ZITSYSTEEM AFMETINGEN

Synergy / Static Seat Breedte: 513 - 711 mm
Diepte: 513 - 635 mm

Power Tilt Breedte: 513 - 711 mm
Diepte: 513 - 635 mm

Lift & Tilt Breedte: 513 - 711 mm
Diepte: 513 - 635 mm

ZITTING TOT GROND HOOGTE

Synergy Static Seat 4 445 - 495 mm

 Power Tilt 4 460 - 513 mm

 Lift & Tilt 4 492 - 543 mm

HANDMATIGE 
KANTELEN

Nee

ACCU’S 55, 62 of 75 Ah

BESCHIKBARE 
BESTURINGSSYSTEMEN 2

Q-Logic

ACCULADER 8 Amp extern

AANDRIJVING 4-pole, 7,6 km/h

MAX. BELASTING 5,6 204 kg

BASIS GEWICHT 65 kg

• Mid-Wheel 6 zorgt voor zes wielen op de 
grond voor maximale stabiliteit

• Geschikt voor TRU-Balance 3 HD Power 
Positioning

• Low impact OMNI-Casters (nylon, 
bolvormige zwenkwielen) aan zowel de 
voor- als achterkant voor zorgen voor 
extra stabiliteit

• ATX Suspension (Active-Trac met extra 
stabiliteit) werkt samen met de OMNI-
Casters voor verhoogde prestaties op een 
meer gevariëerd terrein

• iLevel optie biedt tot wel 254 mm stoel 
verhoging terwijl je op loopsnelheid rijdt 
(tot 7,2 km/u)

• LED verlichting

• iLevel elektrisch aanpasbare zitting
• TRU-Balance 3 (204 kg) HD Tilt, HD 

Recline en HD Tilt & Recline
• Q-Logic 2 Drive besturingssysteem
• USB punt voor het opladen van mobiele 

apparaten
• Swing-away joystick houder
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De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. 
Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende 
verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor 
om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. 
De topsnelheid en actieradius met volle accu’s hangen af van het 
gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de 
accu en de bandendruk.

KenmerkenSpecificaties

Opties

Kleuren

Red 
Corvette

Electric 
Blue

Back in 
Black

Green 
Machine

White 
Satin

Cherry 
Bomb

Night 
Train

Grey 
Street

Deep 
Purple

Raspberry 
Beret

Blue
Jean

Lemon 
Crush

Military 
Green

Sugar 
Plum


