De geavanceerde SRS (Smooth Ride Suspension) zorgt
voor een soepele, comfortabele rit en hoogstaande
stabiliteit met een snelheid van max 10 km/u. Met
de optionele iLevel kunnen in verhoogde positie
snelheden van maar liefst 7,2 km/u gehaald
worden.
Standaardfuncties zijn onder meer LEDspatbordverlichting, een USB-oplader en
kleuraccenten in het aandrijfwiel.

FY

quantumrehab.eu

Specificaties

Kenmerken

14” massief (standaard)
AANDRIJFWIELEN of 14” luchtbanden
(optie)
ZWENKWIELEN 9” massief

•
•
•
•

Geupgrade SRS (Smooth Ride Suspension)
7,2 km/u met 305 mm iLevel
Spatbordverlichting en USB charger
Inclusief gekleurde wieldoppen

Tot 10 km/u
MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 7,2 km/u (met actieve
iLevel)
BODEMVRIJHEID 69 mm
DRAAICIRKEL 2 521 mm
LENGTE 2 820 mm
BREEDTE 622 mm
AFMETINGEN ZITSYSTEMEN
Synergy TRU-Balance 3 Breedte: 254 - 559 mm
statische zitting Diepte: 254 - 559 mm
305 - 559 mm
TRU-Balance 3 Power Tilt Breedte:
Diepte: 305 - 559 mm
305 - 559 mm
TRU-Balance 3 Tilt en iLevel Breedte:
Diepte: 305 - 559 mm
381 - 559 mm
TRU-Balance Flex zitsysteem Breedte:
Depth: 305 - 508 mm

Kleuren*

* Zie website voor alle beschikbare kleuren.

ZIT TOT GROND HOOGTE 10
Synergy TRU-Balance 3 154 - 440 mm
statische zitting 5
TRU-Balance 3 Power Tilt

5
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TRU-Balance 3 Lift & Tilt 5 451 - 512 mm
TRU-Balance Flex zitsysteem 419 - 495 mm
HANDMATIGE
RUGVERSTELLING Ja

1.
2.
3.

ACCU’S 3 NF-22 (2)
GEWICHT ACCU’S 6 17,24 kg per stuk

4.
5.

BESCHIKBARE
BESTURINGSSYSTEMEN 7 120A Q-Logic 3 EX
6.

ACCULADER 8 8A, extern
AANDRIJVING 2-Pole, Mid-Wheel 6
MAX BELASTINGSGEWICHT 4 136 kg
GEWICHT BASIS 63 kg

7.
8.
9.
10.

Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de
onderground, de gesteldheid van de accu’s en de bandendruk
Zonder beensteunen.
De accu capaciteit kan veranderen als er een power positioning
systeem wordt toegevoegd.
Gewichtscapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem.
Alle afmetingen +/- 3mm bij 460 x 460 mm zitting, fixed
towers, gewicht 136 kg draagvermogen en massieve banden
(10 mm extra bij luchtbanden). Breedtes kunnen zitting-totgrond hoogtes doen toenemen. Neem contact op met de
klantenservice voor meer informatie. Genoemde afmetingen
gelden voor laagste positie; hefsysteem niet inbegrepen tenzij
gespecificeerd.
Maximale afmetingen van de Handmatige kanteling hangen af
van de basis en het zitsysteem. Neem contact met ons op voor
meer info.
Accugewicht kan +/- 1,4 kg variëren afhankelijk van de
fabrikant.
Alle Quantum Rehab eenheden kunnen besteld worden met
speciale bediening.
Neem contact op voor beschikbaarheid.
419 mm zitting-tot-grond hoogte is niet beschikbaar bij iLevel
of elektrische lift. 495 mm zitting-tot-grond hoogte is niet
beschikbaar bij statische zitting of elektrische kanteling.

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.
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