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De krachtbron van de voorwielaandrijving van de 
Q1450 is voorzien van een innovatief ontwerp 
dat uitzonderlijke buitenprestaties levert en 
tegelijkertijd uitstekende manoeuvreerbaarheid 
biedt. De Q1450 is geschikt voor een 
uitgebreid assortiment stoelen en 
elektronica-opties.



1. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid 
van de accu’s en de bandendruk.

2. Zonder beensteunen
3. Accu capaciteit kan veranderen als er een power positioning systeem wordt 

toegevoegd.
4. Gewichtscapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem.
5. 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-tot-grond hoogtes doen toenemen. Neem contact op met de klantenservice 
voor meer informatie. Genoemde afmetingen gelden voor laagste positie; hefsysteem 
niet inbegrepen tenzij anders aangegeven.

6. Afmetingen van de Manual Recline hangen af van het gekozen zitsysteem. Neem 
contact op voor meer informatie.

7. Alle Quantum Rehab modellen kunnen besteld worden met speciale bediening. 
8. Accu gewicht kan afhankelijk van de fabrikant +/- 1,3 kg verschillen.

AANDRIJFWIELEN 14” luchtbanden

ZWENKWIELEN 9” massief

ANTI-KIEP WIELEN 4” massief

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 7,2 km/u

BODEMVRIJHEID 38 mm

DRAAICIRKEL 2 673 mm

LENGTE 2 972 mm

BREEDTE 743 mm

AFMETINGEN ZITSYSTEEM

SYNERGY / STATIC SEAT Breedte: 508 - 813 mm
Diepte: 508 - 711 mm

POWER TILT Breedte: 508 - 813 mm
Diepte: 508 - 711 mm

ZITTING-TOT-GROND HOOGTE

SYNERGY / STATIC SEAT 5 419 - 470 mm

POWER TILT 5 495 - 521 mm

HANDMATIG KANTELEN/
LEUNEN 6

Nee

ACCUGROOTTE 3 Group 24

ACCU GEWICHT 8 24 kg

BESCHIKBARE BESTURINGS 
SYSTEMEN 7

Q-Logic of VR-2

ACCULADER 8 Amp, extern

MOTORPAKKET 4-pole

MAX. BELASTING 4 272 kg

GEWICHT BASIS 88,5 kg

• 272 kg gewichtscapaciteit
• Maximale snelheid tot 7,2 km/u
• High-performance, high-efficiency 

motor pakket
• Geschikt voor een breed 

assortiment aan zit- en 
positioneringssystemen

• TRU-Balance 2 HD Power Tilt
• Handmatig en elektrisch 

verstelbare beensteunen
• Comfort zitsysteem
• Q-Logic besturingssysteem

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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