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Met krachtige 4-polige motoren, een verhoogde 
gewichtscapaciteit, midwielaandrijving en ATX 
Suspension, is de Q6 EDGE HD ontworpen om 
te voldoen aan de prestatiebehoeften van de 
meest veeleisende gebruiker. De Q6 Edge 
HD biedt een compleet assortiment zit- en 
elektronica-opties en is verkrijgbaar met 
iLevel-technologie.



1. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van 
de accu’s en de bandendruk

2. Zonder beensteunen
3. AGM of Gel-Cell type
4. Accucapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem en opties
5. Belastingscapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem en opties
6. Alle Quantum Rehab eenheden kunnen besteld worden met speciale bediening
7. Accu gewicht kan +/- 1,4 kg verschillen afhankelijk van de fabrikant
8. De maximum belasting met iLevel is gereduceerd naar 181 kg
9. De zittinghoogte is gemeten met een onbelaste rolstoel
10. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
11. Afmetingen zonder zitkussen
12. Modellen met een zitting groter dan 635 mm zijn niet geschikt voor iLevel
 
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 accu’s hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de 
gesteldheid van de accu en de bandendruk.

AANDRIJFWIELEN
14” luchtbanden of flat free 
banden, ook verkrijgbaar als 
extra brede hoogprofielbanden

ZWENKWIELEN 6” flat free banden

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 7,6 km/h

BODEMVRIJHEID 76 mm

DRAAICIRKEL 2 502 mm

LENGTE 2 904 mm

BREEDTE 667 mm

AFMETINGEN ZITSYSTEEM

TRU-BALANCE 3 12 Breedte: 406 - 711 mm
Diepte: 406 - 711 mm

HOOGTE ZITTING TOT 
GROND 9,10,11

420 mm (Laag)
445 mm (Middel)
470 mm (Hoog)

ACCU’S 3,4 Twee 12 volt, deep-cycle
62 of 75 Ah

ACCUGEWICHT 7 62 Ah: 18,7 kg
75 Ah: 24,4 kg

BESCHIKBARE 
BESTURINGSSYSTEMEN 6 Q-Logic

ACCULADER 8 Amp, extern

AANDRIJVING 4-pole, 7,6 km/h
MAX. 

BELASTINGSGEWICHT 5,8 204 kg

GEWICHT BASIS 65 kg

• Mid-Wheel 6 zorgt voor zes wielen op de 
grond voor maximale stabiliteit

• De low impact OMNI-Casters (nylon, 
bolvormige zwenkwielen) aan zowel de 
voor- als achterkant voor zorgen voor extra 
stabiliteit

• ATX Suspension (Active-Trac met extra 
stabiliteit) werkt samen met de OMNI-Casters 
voor verhoogde prestaties op een meer 
gevariëerd terrein

• Met de optionele elektrisch verstelbare 
zithoogte is het mogelijk om de zithoogte 
te verhogen naar maar liefst 254 mm. Met 
geactiveerde iLevel kan 5,6 km/h worden 
gereden.

• LED verlichting
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