
Q6 EDGE® is hier afgebeeld met het TRU-Balance® 
elektrisch zitsysteem en Q-Logic Elektronica

Met in het basispakket : 4-polige motoren, Mid-Wheel 6® 

midden-aandrijfwiel technologie en de ATX vering is de 

Q6 Edge® ontworpen om te voldoen aan de prestatie-eisen 

van de meest actieve gebruiker. De Q6 Edge is geschikt 

voor het complete assortiment aan stoelenopties en elektronica 

uitrusting, om soepele rehabilitatie optimaal te ondersteunen, 

tegen een uitstekende prijs.

De Edge geeft u 
een streepje voor 

®
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Viper
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35.5 cm (pneumatisch of solide beschikbaar)
Voor: 15.25 cm solide  
Achter: 15.25 cm solide  / 20.32 cm solide
Active-Trac® ATX
(verhoogde motor)
Tot 8.05 km/h / Tot 9.66 km/h
Remmen
(elektronisch, elektromechanisch en regeneratief)
6.35 cm (centraal onder het frame)
50.8 cm
Lengte: 90.17 cm   Breedte: 60.96 cm
Synergy® stoelsysteem
 Aanpasbare Breedte: 25 cm - 56 cm 
 Aanpasbare Diepte: 25 cm - 56 cm 
TRU-Balance® elektrisch zitsysteem 
 Aanpasbare Breedte: 35.5 cm - 56 cm
 Aanpasbare Diepte: 35.5 cm - 56 cm
Stoel met hoge rugleuning (56 cm x 56 cm 
Maximale afmetingen)
Stoel met lage rugleuning (56 cm x 56 cm 
Maximale afmetingen)
Twee-motoren, 4-polig, Mid-Wheel 6®

Twee 12 volt, deep cycle NF-22
Tot 25 km
8A, buitenboord
75A Q-Logic NE
75A Q-Logic NE+
Q-logic 75A Besturingssysteem
136 kg maximum (gewicht gebruiker)
62.59 kg
17.24 kg (each)
Levenslange, beperkte garantie op het frame
2 jaar garantie op de elektronische componenten
18 maanden garantie op de motoren
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▪ Maximale stabiliteit dankzij Mid-Wheel 6® technologie, 
 wielcontact met alle 6 wielen

▪ Geschikt voor het TRU-Balance® zitsysteem

▪ Meubel-vriendelijke OMNI bolvorm nylon zwenkwielen voorkomen  
 verlies van wielcontact bij het passeren van obstakels 

▪ ATX wielophanging (Active-Trac® met extra stabiliteit) met aan de  
 voorzijde toegevoegde OMNI-zwenkwielen, voor superieure 
 prestaties op uiteenlopende ondergrond

▪ TRU-Balance® Elektrische  
 kantel- en rughoekverstelling

▪ TRU-Comfort zitsysteem

▪ Q-Logic EX elektronica

▪ 9,65 km/u motoren set

▪ Accu-Trac geavanceerde  
 wegliggingstechnologie 6

▪ Hoog/laag verstelling

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. 

3) Theoretische actieradius is berekend onder testvoorwaarden
 in overeenkomst met Europese standaarden. In de praktijk
 hangt deze af van het gewicht van de gebruiker, het begane
 terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk. Dit kan
 tussen de 5-10% afwijken.

4) Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de 
 fabrikant

5) Motorenset met hogere snelheid.

6) Bel voor beschikbaarheid.

7) Verkrijgbaar als algemeen-gebruikset bij  de 9,65 km/u moto 
 renset, totale rolstoelbreedte neemt met 3,8 cm toe

8)  Raadpleeg voor meer informatie over het WC19 verankerings 
 systeem tijdens vervoer onze infomatie folder INFMANU3658

▪ Beademingsapparatuur houder, 
 gondel systeem 6

▪ Beademingsapparatuur houder, 
 compact 6

▪ LED verlichtingsset

▪ 10 cm brede anti-lek profielbanden 
 op de aandrijfwielen 6,7

▪ WC19 verankeringssysteem 
 tijdens vervoer  6,8

▪ Stabilisatorbalk met semi-
 onafhankelijk geveerde achter-
 zwenkwielen
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Beschikbare kleuren

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.

Opties

KenmerkenSpecificaties


