
 
 

 

 

 

Met een druk op de knop verhoogt de Jazzy Air 2 vliegensvlug 
naar een hoogte van 300 m. Met een strakke en moderne look 
biedt deze elektrische rolstoel stabiliteit met in de verhoogde 
stand snelheden tot maar liefst 6,4 km per uur, wat het 
bijvoorbeeld makkelijker maakt voor de gebruiker om 
gesprekken te voeren tijdens het rijden.

Door de midwielaandrijving en Active-Trac vering is de Jazzy 
Air uitstekend geschikt voor gebruik zowel binnen- als 
buitenshuis.

Verhoog je leven naar
het volgende niveau



  

 

 

 

KLEUREN

MATTE KLEUREN

Citrine
Yellow

Ruby
Red

Sapphire
Blue

Pearl
White

Pink
Topaz

Silver

Onyx
Black

Black
Pearl

Tanzanite Garnet
Red

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI / RESNA en ISO 7176-serie
normen. Alle specificaties kunnen gewĳzigd worden zonder kennisgeving.

MAXIMALE BELASTING

MAXIMALE SNELHEID 1

BODEMVRĲHEID 2

 

STOEL TOT GROND

DRAAICIRKEL 2

FORMAAT  2,6

BESTURINGSSYSTEEM

AANDRĲFWIELEN

ZWENKWIELEN

VERING

BEREIK 1,4

 
GEWICHTEN

ONDERDELEN 5

 AANDRĲVING

REMMEN

ACCUS 3

ACCULADER

Kenmerken
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•
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Accessoires
•   

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

Opties
•
•
• 

40 amp AGM accu’s
Swing-away joystick
Stealth® zitkussens

 

136 kg

Tot 6,4 km/h

25 mm

539 - 838 mm

527 mm

Length: 1065 mm
Width: 589 mm

PG VR2

10” flat free

6” flat free

Active-Trac® metMid-Wheel 6® drive 
Technologie

Tot 27 km (U1)
Tot 30,9 km (40 Ah)

 
Basis: 104,3 kg7 met U1 Accus
           111,1 kg7 met 40 Ah Accus
U1 Accus: 11,1 kg
40 Ah Accus: 14,7 kg 

 Twee motoren, Mid-Wheel 6® drive 

(2) 12 V, U1
(2) 40 Ah

5 amp, extern

Intelligent remsysteem
(elektronisch aangedreven schĳf 
parkeerrem)

 

V260819

Pride Mobility Products Europe BV
De Zwaan 3

1601 MS  Enkhuizen
The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630  •  Fax: +31 (0)85-0430039  
•quantumrehab.eu info@prideeurope.nl

Specificaties

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Hoge rugleuning of stevige zitting, verstelbare 
sportzitting. Stoel inclusief 50 mm diepte 
aanpassingmogelĳkheden. Keuze uit 400x400-450 
mm, 450x450-500mm of 500x500-560mm
Hoek-, hoogte- en diepte verstelbare armleuningen.
In hoogte verstelbare hoofdsteun.
Nieuw ontworpen liftfuncties:
• Met de 50 mm stoel-tot-vloerhoogte verlaging 
   kan de gebruiker comfortabel aan een standaard    
   tafe of bureau zitten
• Verhoogt en daalt in 11 seconden met behulp van 
   de Air switch of de VR2-joystick
Rĳdt veilig bĳ 6,4 km/u in de verhoogde positie
Geïntegreerd verstelbaar voetplatform met 
rubberen inzetstuk voor comfort in zowel de 
verhoogde als de niet-opgeheven positie
De heldere LED verlichting bied extra zicht en 
zichtbaarheid
De Active-Trac® suspension in combinatie met de 
Mid-Wheel 6®-technologie zorgen voor maximale 
stabiliteit in zowel de verhoogde als de 
niet-verhoogde positie
Enkelzĳdige zwenkwielen voor verbeterde 
manoeuvreerbaarheid
Extra opslag onder de zitting

Heupgordel in een andere maat: 1270 mm, 
1780 mm, 2300 mm or 2280 mm
Wandelstokhouder
Mobiele telefoonhouder
Veiligheidsvlag
Zuurstoffleshouder
Mand achter
Zadeltas
Rollatorhouder
Weerhoes
XLR USB lader

Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu 
sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. 
Deze specificatie kan onderhevig zĳn aan een verschil van +10%, -5%.
Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze 
specificatie verschillen met (+ of – 3%).
AGM of Gel-Cell type vereist.
Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 
richtlĳnen. De resultaten zĳn afgeleid van theoretische berekeningen 
gebaseerd op batterĳ specificaties en aandrĳflĳn prestatie. De testen zĳn 
uitgevoerd onder maximum gewicht.
Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant.
De vermelde afmetingen zĳn alleen voor de power base. De gehele 
afmetingen variëren op basis van keuzes van zitting en accessoires.
Gewicht inclusief basis, zitsysteem en accus.


