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De Sparky is ontworpen om optimaal vermogen 
te leveren in een compacte, veilige en krachtige 
uitvoering speciaal voor kinderen. De Sparky is 
speciaal ontworpen om te werken in krappe 
ruimtes en om te voeldoen aan de wensen 
van zelfs het meest actieve kind. Met zijn 
uitzonderlijke pasvorm past de Sparky 
zowel op de speelplaats als de klas en 
daarbuiten.



1. Hangt af van het basis model, gewicht van de gebruiker, ondergrond, de gesteldheid 
van de accu’s, de motoren, het type besturingssysteem, bandensoort en de conditie 
van de banden. Deze specificatie kan verschillen met +10%, -5%.

2. Door fabrieksinstellingen en voortdurende productverbeteringen kan deze 
specificatie verschillen met +10%, -5%.

3. AGM of Gel-Cell type verplicht. Zie VI. “Batteries and Charging.”
4. Accugewicht kan verschillen gebaseerd op de fabrikant.
5. Maten zijn alleen voor de basis. Totale maten hangen af van de gekozen zittingen 

en accessoires.
 
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.

• Volledig aanpasbare stoel - 250 mm 
x 250 mm tot 355 x 355 mm

• PG VR2 Besturingssysteem
• Elektrisch verstelbare kanteling
• Gewichtscapaciteit tot 56,7 kg
• Maximum snelheid tot 10 km/u
• Standaard Swing-away voetsteunen

• Beensteunen handmatig te 
verstellen

• Hoofdsteun
• Q-Logic besturingssysteem
• Begeleidersbesturing

AANDRIJFWIELEN 12” luchtbanden

ZWENKWIELEN 8” luchtbanden

ANTI-KIEP WIELEN 3” massief

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 10 km/u

BODEMVRIJHEID 95 mm

DRAAICIRKEL 2 743 mm

LENGTE 2, 5 95 mm

BREEDTE 2, 5 610 mm

STANDAARD STOEL Type: Sling
Max afmetingen: 355 x 355 mm

ACCU’S 3 (2) 12 volt diepe ontlading
40 Ah

GEWICHT ACCU’S 4 10,7 kg per stuk

BESCHIKBAAR 
BESTURINGSSYSTEEM

VR2 controller

ACCULADER 5-amp, extern

BEREIK PER LAADBEURT Tot 25 km

VERING Achter

REMSYSTEEM Intelligent remsysteem 
(elektronisch aangedreven 
schijf parkeerrem)

AANDRIJVING Twee motoren, 
achterwielaandrijving

MAX. BELASTING 56,7 kg

GEWICHT BASIS 59,2 kg (zonder accu’s)

NL_SSQ0011/REVA/01DEC2020

Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3

1601 MS  Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039   
quantumrehab.nl . info@prideeurope.nl

White 
Satin

KenmerkenSpecificaties

Kleuren

Opties


