Wózek z napędem elektrycznym na tylne koła Lightning z
serii Quantum charakteryzuje się konstrukcją najnowszej
generacji z długim wahaczem wzdłużnym, zapewniając
łatwiejsze pokonywanie przeszkód oraz płynniejszą jazdę.
Inne zalety produktu to zwrotność w ciasnych
przestrzeniach, wygodne wysuwanie akumulatora, a
także kompatybilność z siedziskiem rehabilitacyjnym
i akcesoriami elektronicznymi. Stylowy, elegancki
design oraz standardowa prędkość do 6,4 km/h
sprawiają, że jest to wysokiej klasy wózek z
napędem elektrycznym dla nawet najbardziej
aktywnych klientów.
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Specyfikacja
KOŁA NAPĘDOWE
KOŁA SAMONASTAWNE
MAKS. PRĘDKOŚĆ 1

14” pneumatyczne lub
pełne
10” pneumatyczne
Do 10,6 km/h

PRZEŚWIT

102 mm

PROMIEŃ SKRĘTU 2

756 mm

DŁUGOŚĆ

2, 5

SZEROKOŚĆ 2, 5
ZAWIESZENIE

1100 mm z podnóżkami
910 mm bez podnóżków
635 mm
Active-Trac ATX z długim
wahaczem wzdłużnym

ROZMIARY SIEDZISK
TRU-BALANCE FLEX

Width: 406 - 508 mm
Depth: 406 - 508 mm

TRU-BALANCE 3

Width: 305 - 610 mm
Depth: 305 - 610 mm
420 mm (Low)
445 mm (Middle)
470 mm (High)

ODLEGŁOŚĆ SIEDZISKA OD
PODŁOŻA

AKUMULATORY 3
WAGA AKUMULATORÓW
ŁADOWARKA
ELEKTRONIKA
UKŁAD NAPĘDOWY
ZASIĘG
HAMULCE
MAKS. OBCIĄŻENIE 4
WAGA BAZY JEZDNEJ
1.

2.
3.
4.
5.

Dwa akumulatory
głębokiego rozładowania
2x 62 Ah lub 75 Ah

Cechy
•

Szerokość 641 mm

•

Doskonała zwrotność

•
•
•
•
•
•
•

Długość 883 mm

Maksymalna prędkość do 10 km/h
Wysoko wydajny silnik
Odchylany joystick

Kompatybilność z pełnym asortymentem
siedzisk i akcesoriów Quantum
Wygodne wysuwanie akumulatora
Crash-tested

Kolory
Red
Corvette

Electric
Blue

Back in
Black

Pretty in
Pink

Evolution
Orange

Yellow
Blaze

Lime
Light

White
Satin

23,1 kg każdy
8 A, zewnętrzna
90A PG VR2
Dwusilnikowy, napęd na
tylne koła
Do 26,5 km
Inteligentne hamulce
(elektroniczne
rekuperacyjne, tarczowy
hamulec postojowy)
136 kg
58,5 kg (bez
akumulatorów)

Różni się zależnie od modelu podstawy, masy użytkownika, rodzaju terenu,
pojemności akumulatorów (Ah), naładowania akumulatorów, stanu akumulatorów,
silników, rodzaju sterownika, rodzaju opon oraz stanu opon. Ta specyfikacja może
różnić się w zakresie +10%;–5%.
Z uwagi na tolerancje produkcyjne oraz ciągłe doskonalenie produktów ta
specyfikacja może różnić się w zakresie (+ lub -) 3%.
Wymagany typ — AGM lub żelowy
Waga akumulatora może różnić się zależnie od producenta.
Podane wymiary dotyczą wyłącznie zespołu napędowego. Wymiary ogólne będą
różnić się zależnie od wyboru siedziska i akcesoriów.

Informacje podane w niniejszym dokumencie są prawidłowe w chwili publikacji. Z uwagi
na zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
Zasięg teoretyczny oblicza się w warunkach testowych zgodnie z normami europejskimi.
Rzeczywisty zasięg w normalnych warunkach użytkowania będzie zależał od wielu
czynników, w tym stanu pojazdu i jego akumulatorów, masy ciała użytkownika,
prawidłowego ciśnienia w oponach, temperatury otoczenia oraz stopnia nachylenia i
rodzaju nawierzchni.
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