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LIGHTNING

getoond met TB-Flex
(comfort) zitting en VR2
Controller in Groen

De nieuwe Lightning elektrische rolstoel met achterwielaandrijving is voorzien
van een verhoogde motor ophanging, een state-of-the-art design die het
beklimmen van opstakels enorm vereenvoudigt en tevens voorziet van een
comfortabele rit. De Lighting heeft uitstekende manoeuvreerbaarheid in nauwe
ruimtes, een uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid en is
eenvoudig aan te passen op gebied van elektronica en zitondersteuning. Het
gestroomlijnde en stijlvolle ontwerp en een standaard snelheid tot wel 10,6 km/h
zorgen ervoor dat de Lightning vergelijkbare modellen ver achter zich laat.

Specificaties

Kenmerken

AANDRIJFWIELEN

35.5 cm (pneumatisch of solide beschikbaar)

WIELEN

Voor: 25 cm

ANTI-TIPS

Achter: 6.4 cm solide

VERING

Active-Trac® ATX
(verhoogde motor)

MAXIMALE SNELHEID

Tot 10,6 km/h

REMMEN

Remmen
(elektronisch, elektromechanisch en regeneratief)

BODEMVRIJHEID

8,25 cm (bij mid-frame)

DRAAICIRKEL

65,4 cm
Lengte: 110 cm 5/ 88,3 cm 6 Breedte: 63,5 cm

TOTALE OMVANG
ZITTING

TB-Flex seat
Aanpasbare Breedte: 38 cm - 56 cm
Aanpasbare Diepte: 38 cm - 51 cm
Twee-motoren, achterwielaandrijving

AANDRIJVING
ACCU’S

GEWICHT ZONDER ACCU’S
ACCU GEWICHT

4

High-performance, high-efficiency motor pakket
Eenvoudig aan te passen op rehabilitatie producten
Volledig verlichtingspakket (inclusief Emark)
Swing-away joystick
Beschikbaar voor volledige Pride® zittingen en accessoires
Uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid
Verstelbare voet
Crash tested

▪

Hoofdsteun

▪

Elektrische rughoekverstelling

▪

Comfort seating

▪

Hoek verstelbare
beensteunen

▪

Q-Logic controller

136 kg maximum (gewicht gebruiker)

▪

Elektrische beensteunen

▪

PG R-Net controller

58,51 kg

▪

TRU-Balance® 3 Power
Positioning

▪

TRU-Comfort 2 seating

▪

TRU-Balance® Lift and Tilt

90A PG VR2

GEWICHT CAPACITEIT

Maximale snelheid tot 10,6 km/h

Elektrische kantelverstelling

8A, buitenboord

BESCHIKBARE
ELEKTRONICA

Uitstekende manoeuvreerbaarheid

▪

Variabel tot 27.24 km

ACCU LADER

64,1 cm breed en 88,3 cm lang6

Opties

Twee 12 volt, deep cycle 70 AH (Group 24)

BEREIK PER LADING

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

23,13 kg (elk)
2-jaar

GARANTIE

Lightning getoond met
TB -Flex ( comfort) zitting en
VR2 Controller in gekantelde
positie

VOETNOOT:
1) De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van
de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk dit wijkt
5-10% af.
2) Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties
worden bijgesteld met + of -3%. Genoemde afmetingen hebben alleen betrekking
tot de power base. Totale afmetingen kunnen varieren gebaseerd op zittingen en
accesoires.

Beschikbare kleuren

3) Theoretische actieradius is berekend onder test voorwaarden in overeenkomst met
Europese standaarden. In de praktijk hangt de af van het gewicht van de gebruiker,
het begane terrain, de batterijgesteldheid en de bandendruk. Dit kan tussen de 		
5-10% afwijken.
4) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
5) Zonder voetsteunen.
6) Met voetsteunen.
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 batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker,
het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.
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