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De Jazzy Air® is een nieuw tijdperk in de 
Power mobiliteit. Het is sociale mobiliteit. 
Of het nu thuis is of in de stad, de unieke 
aantrekkingskracht van Jazzy Air zal uw 
zelfstandigheid en sociale vertrouwen in 
stijl verheffen.
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nieuw tijdperk 
        Power Mobility...

Verhoogt                   16 seconden

     veilig 5,6 km/h

Gepatenteerde Active-Trac®

                              maximale 
stabiliteit

•   Verhoogt in slechts16 seconden tot de
 primaire stahoogte positie en maakt het  
 mogelijk sneller toegang te hebben tot 
 uw omgeving.

•   rijd veilig 5,6 km/h in verhoogde  
 positie, zodat u om te socialiseren  
 met anderen kunt communiceren  
 onder stapvoets rijden.

•   Gepatenteerde Active-Trac® 
 vering zorgt voor maximale 
 stabiliteit bij zowel verhoogde 
 als niet-verhoogde posities.
                 
                  Ontvanger van: 

Het is sociale mobiliteit.™
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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  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  
 specifi caties en aandrijfl ijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum  
 gewicht.
5  Batterij gewicht kan variëren per 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.
 
LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en 
EN12184 normen. Alle specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden veranderd.

Specificaties
Maximale belasting 136 kg

Maximum snelheid1 Tot 6,44 km/h (niet-verhoogde positie)
Tot 5,6 km/h (verhoogde positie)

Bodemvrijheid2 6,15 cm op voetplaat
2,54 cm bij motorsteun

Hoge-Rug zitting-
tot-vloer afstand 58,42 cm - 83,57 cm

Draaicirkel2 48,3 cm

Overall Size2, 6

Length: 110 cm Met voet plateau; 
               98 cm Zonder voet plateau  
  Width: 59,5 cm Aan de wielen 
               65 cm met armleuningen 

Beschikbare
Elektronica

PG VR2

Aandrijfwielen 10” Vrij vlak

Zwenkwielen 6” Vrij vlak

Vering Active-Trac® w/ 
Mid-Wheel 6® Technology

Bereik per lading1, 4 Tot 24,6 km w/ U1 batteries
Tot 29,64 km w/ 40 Ah batteries

Gewicht per eenheid5

Basis: 82 kg (complete montage zonder 
batterijen)
Batterijen: U1-11,1 kg
                 40 Ah-14,6 kg

Aandrijving Twee-motoren, Mid-Wheel-6 drive

Rem Systeem Remmen(elektronisch, elektromechanisch 
en regeneratief)

Batterijen3 (2) 12 V, U1
(2) 40 Ah

Accu lader 3.5A, buitenboord

Maximaal toelaatbare 
Helling 6°

Maximale hoek 
Capaciteit 6°

Maximum Klimcapaciteit 
per Obstakel (Oplopend/

Afl opend)

Onderste stand: 5,6 cm
Verhoogde positie: 4,6 cm 

Garantie 2-jaar

Kenmerken
•   Het bereiken van 25,4 cm van   
 elektrisch verstelbare zithoogte 
 in 16 seconden

•   Hogere of lagere zithoogte terwijl u  
 onderweg bent met de toets "Air"of  
 PG VR2 joystick controller

•   Zitting en geïntegreerde voetplaat   
 ontwerp zorgt voor maximaal comfort  
 in Zowelverhoogde als niet verhoogde  
 posities 

•   Hoek verstelbare voetplaat met drie  
 verstelbare hoogtes  
 
•   Keuze van 41 x 41 cm, 46 x 46 cm  
 en 51 x 51 cm voorgevormde hoge  
 rug verstelbare sportstoel

•   Hoek, in hoogte en diepte verstelbare  
 armleuning

•   Heldere LED-verlichting

•   152 cm heupgordel

Kenmerken AccesoiresAccesoires

Specificaties

•   achtermand

•   Weer cover

•   Bekerhouder

• Veiligheidsgordel: 127 cm,  
 178 cm, 203 cm, 229 cm

• PGGC programmeur

Beschikbare 
kleuren
Beschikbare 
kleuren

OptiesOpties
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