
De Q6 Edge Z maakt gebruik van krachtige 4-polige motoren voor 
maximaal vermogen en midwielaandrijving (Mid-Wheel 6) voor 

indrukwekkende buitenprestaties en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid 
binnenshuis. De Q6 Edge Z is geschikt voor een breed scala aan 

exclusieve zit- en elektronica-opties voor ongeëvenaarde aanpassings- en 
revalidatiemogelijkheden en is verkrijgbaar met onze iLevel-technologie.

Q6 Edge Z 
weergegeven in Back 
in Black met iLevel



1. Afhankelijk  van  het  basismodel,  gewicht  gebruiker,  type  terrein,  accucapaciteit  
(Ah),  acculading,  accutoestand,  motoren,  regelaartype,  bandentype  en  
bandentoestand.  Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig 
zijn.

2. Als  gevolg  van fabricage  verschillen  en  constante  verbeteringen  aan  het  
product,  kunnen deze specificaties afwijeken tot (+ of -) 3%.

3. AGM- of gelceltype vereist. Zie “Accu’s en het laden”.
4. Getest  overeenkomstig  ANSI/RESNA,  WC  Vol  2,  Sectie  4  &  ISO  7176-4  

richtlijnen.  De  resultaten  zijn  afgeleid  van  een  theoretische  berekening  
gebaseerd  op  batterij  specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn 
uitgevoerd onder maximum gewicht.

5. Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
6. De  vermelde  maten  gelden  uitsluitend  voor  het  elektrische  onderstel.  De  totale  

afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren

AANDRIJFWIELEN 14” luchtbanden (standaard)
massief (optioneel)

ZWENKWIELEN 6” massief (voor en achter)

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 10,3 km/u

BODEMVRIJHEID 2 76 mm

DRAAICIRKEL 2 502 mm

LENGTE 2, 6 667 mm

BREEDTE 2, 6 904 mm

MATEN ZITSYSTEEM

Synergy Breedte: 254 - 610 mm
Diepte: 254 - 610 mm

TRU-Balance 3 Statisch Breedte: 305 - 610 mm
Diepte: 305 - 610 mm

TRU-Balance 3 Power Lift Breedte: 305 - 610 mm
Diepte: 356 - 610 mm

TRU-Balance 3 Lift Breedte: 305 - 610 mm
Diepte: 305 - 610 mm

STOEL-TOT-VLOER HOOGTE

Synergy / TRU-Balance 3 
statisch

419 - 470 mm

TRU-Balance 3 Power Lift 470 - 521 mm

TRU-Balance 3 Lift 470 - 521 cm

ACCU’S 3 2 12-volt, diep laad, 
Group 24

GEWICHT ACCU’S 5 23,6 kg per stuk

BESTURINGSSYSTEMEN Q-Logic 2

ACCULADER 8-Amp, extern

AANDRIJVING 2 motoren, Mid-wheel-6 drive

MAXIMAAL GEWICHT
GEBRUIKER

136 kg

GEWICHT BASIS 65 kg

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

• Geschikt voor TRU-Balance 3 HD Power 
Positioning

• Standaard LED spatbordverlichting
• iLevel optie biedt tot wel 350 mm stoel 

verhoging terwijl je op loopsnelheid rijdt 
(tot 7,2 km/u)

• 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

KenmerkenSpecificaties

Kleuren
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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.


