
De Q6 EDGE 3 is het resultaat van jaren van productverbetering en 
innovatie. De geavanceerde Smooth Ride Suspension zorgt voor een 

soepele, comfortabele rit en hoogstaande stabiliteit. De Edge 3 komt 
standaard met 10 km/h 2-pole motor en is ook beschikbaar met optionele 

11,3 km/h 4-pole motor.
Met de optionele iLevel is het mogelijk om in verhoogde positie een 

snelheid van maar liefst 7,2 km/h te halen.
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Nu verkrijgbaar
met 11,3 km/h

4-pole motor



1. De snelheid is afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het type terrein, de 
acculading, de staat van de accu en de bandenspanning

2. Zonder beensteunen
3. De accucapaciteit kan veranderen bij het toevoegen van positioneringssystemen
4. Het draagvermogen wordt bepaald door de keuze van de stoelen
5. Het gewicht van de batterij kan +/- 1,4 kg variëren, afhankelijk van de fabrikant
6. De hoogte van de zitting tot de vloer wordt gemeten terwijl de rolstoel onbeladen is
7. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
8. Afmetingen zonder zitkussen
 
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’s en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met 
Europese normen. De werkelijke actieradius bij normaal gebruik is afhankelijk van vele 
factoren, waaronder de staat van het voertuig en de accu’s, het gewicht van de bestuurder, 
de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het oppervlak van de 
weg of stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor het basisstation. De totale afmetingen 
zijn afhankelijk van de keuze voor stoelen en accessoires.

AANDRIJFWIELEN 14” luchtbanden of flat free 
banden

ZWENKWIELEN 9” flat free banden

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 10 km/h (standaard)
Tot 11,3 km/h (optioneel)

BODEMVRIJHEID 69 mm

DRAAICIRKEL 2 521 mm

LENGTE 2 820 mm

BREEDTE 622 mm

AFMETINGEN STOEL

TB-Flex Breedte: 406 - 508 mm
Diepte: 406 - 508 mm

ZITHOOGTE 6,7,8
420 mm (Laag)
445 mm (Middel)
470 mm (Hoog)

HANDMATIGE 
RUGVERSTELLING Ja

ACCU’S 3 Twee 12 volt, deep-cycle
NF-22, 62 Ah, AGM

GEWICHT ACCU’S 6 18,7 kg per stuk

ACCULADER 7 8 Amp, extern
BESCHIKBAAR 

BESTURINGSSYSTEEM Q-Logic

AANDRIJVING Mid-Wheel 6 2-Pole of  
Mid-Wheel 6 4-Pole

MAXIMUM 
GEBRUIKERSGEWICHT 4 136 kg

GEWICHT BASIS 63 kg
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• Met Smooth Ride Suspension (SRS)
• Standaard met spatbordverlichting en USB 

lader
• Gekleurde wieldoppen
• Met de optionele iLevel elektrisch verstelbare 

zithoogte is het mogelijk om de zithoogte 
te verhogen naar maar liefst 305 mm. Met 
geactiveerde iLevel kan 7,2 km/h worden 
gereden.

• Maximum belastingscapaciteit van 136 kg

KenmerkenSpecificaties
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