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De Lightning elektrische rolstoel is uitgerust met 
vering die het rijden buiten en over oneffen 
terrein soepeler maakt en op deze manier voor 
een comfortabele rit zorgt. De Lightning 
is optioneel met 12,8 km/h motoren 
verkrijgbaar. Het volledig instelbare 
zitsysteem biedt iedere gebruiker een 
comfortabele zitpositie.



1. Snelheid hangt af van gebruikersgewicht, ondergrond, acculading, accuconditie en 
bandenspanning

2. Zonder beensteunen
3. AGM of Gel-Cell type vereist. Zie VI. “Accu’s en opladen”.
4. De accucapaciteit kan veranderen door de gekozen positioneringssystemen en/of 

accessoires.
5. De gewichtscapaciteit wordt bepaald door de keuze van de stoel
6. Het gewicht van de batterij kan variëren met +/- 1,3 kg, afhankelijk van de fabrikant
7. Het gewichtscapaciteit wordt verlaagd tot 181 kg met de iLevel elektrisch verstelbare 

zithoogte
8. De hoogte van de zitting tot de vloer wordt gemeten met het toestel onbelast
9. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
10. Maten zonder zitkussen
11. Zitplaatsen groter dan 635 mm zijn niet compatibel met iLevel

OPMERKING: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

• Uitstekende manoeuvreerbaarheid

• 641 mm breed en 883 mm lang

• Volledig verlichtingspakket

• Swing-away joystick

• Uitschuifbare accuhouder voor 
eenvoudige bereikbaarheid

• Geschikt voor het volledige 
assortiment aan Quantum zitsystemen 
en accessoires
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AANDRIJFWIELEN 14” luchtbanden of massief

ZWENKWIELEN 10” luchtbanden

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 10,6 km/h

BODEMVRIJHEID 102 mm

DRAAICIRKEL 2 756 mm

LENGTE 2, 5 1100 mm met beensteunen
910 mm zonder beensteunen

BREEDTE 2, 5 635 mm

VERING Active-Trac ATX
met Long Trail arm

MATEN ZITSYSTEEM

TRU-BALANCE FLEX 11 Width: 380 - 560 mm
Depth: 380 - 510 mm 

TRU-BALANCE 3 11 Width: 305 - 610 mm
Depth: 305 - 610 mm

ZIT TOT GROND
HOOGTE 8,9,10

420 mm (Low)
445 mm (Middle)
470 mm (High)

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

GEWICHT ACCU’S 62 Ah: 18,7 kg
75 Ah: 24,4 kg

ACCULADER 8 Amp, extern

BESTURINGSSYSTEEM
TRU-Balance Flex: VR2 of 
Q-Logic 3
TRU-Balance 3: Q-Logic 3

AANDRIJVING 2 motoren, 
achterwielaandrijving

MAXIMAAL BEREIK 
PER LAADBEURT Tot 26,5 km

REMSYSTEEM
Intelligent remsysteem 
(elektronisch aangedreven schijf 
parkeerrem)

MAX 
BELASTINGSGEWICHT 4 136 kg

BASIS GEWICHT ZONDER 
ACCU’S 58,5 kg

KenmerkenSpecificaties

Kleuren

Red 
Corvette

Electric 
Blue

Back in 
Black

Lime
Light

White 
Satin

Pretty in 
Pink

Evolution 
Orange

Yellow 
Blaze

De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie; 
wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Snelheid en bereik variëren afhankelijk van 
het gewicht van de gebruiker, het terreintype, de lading van de batterij, 
de toestand van de batterij en de bandenspanning. Als gevolg van 
fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kunnen 
lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn aan 
afwijkingen van + of - 3 %. De vermelde afmetingen gelden alleen voor 
de power base. De totale afmetingen kunnen variëren naargelang de 
gekozen zitplaats en accessoires.

Theoretische actieradius is berekend onder testomstandigheden in 
overeenstemming met Europese normen. De werkelijke actieradius 
bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de 
staat van de rolstoel en de accu’s, het beladingsgewicht, de juiste 
bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het 
wegdek.


