KÓD 07/0135072
Plně hrazeno

Robustní čtyřkolka
Nová verze oblíbeného vozíku se zadním pohonem Pride
R4000 Lightning přináší agresivní, terén zvládájící výkon
spojený se stabilitou, jízdním komfortem a jedinečným
designem. Dese palcová přední kola umožnují přejíždět
náročné překážky a díky zcela novému systému odpružení
je jízda po nerovném terénu překvapivě komfortní. Vozík je
poháněn novými čtyřpólovými motory americké ﬁrmy
ElectroCra se sníženou spotřebou energie, které
umožňují větší dojezd opro staršímu modelu. Jde o
výjimečný vozík, který uspokojí i nejnáročější uživatele.

R-4000
Speciﬁkace
KOLA

ODPRUŽENÍ
MOTORY
BRZDY
SVĚTLÁ VÝŠKA
POLOMĚR OTÁČENÍ
ROZMĚRY
SEDAČKA

POHON
BATERIE
DOJEZD
NABÍJEČKA BATERIÍ
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ
VÁHA ZÁKLADNY
VÁHA BATERIÍ
VÁHA SEDAČKY
ZÁRUKA

Kód 07/0135072 obsahuje
Hnací: 35 cm pneuma cká
Přední: 22 cm pneuma cká
25 cm pneuma cká
Systém nezávislých ramen
4-pólové, 2x 1.050 W

• Čalouněnou nebo tex lní sedačku ION Seat
• Područky nastavitelné do výšky, šířky a délky

(elektronické, regenerační kotoučové brzdy)
11 cm
76 cm
Délka: 76 cm Šířka: 63 cm
Plně čalouněná sedačka s výpní z paměťové
pěny
- Tex lní
- Koženková
Dva motory, náhon na zadní kola
Gelové s kapacitou 55 - 73 Ah
přibližně 35 km
Externí, 8 amp (standard)
136 kg (váha uživatele)
58 kg
2x 15 - 22 kg
17 kg

•
•
•
•

Mechanické polohování zádové opěry
Podnožky odklopné, nastavitelné do výšky
LED-osvětlení
Baterie s kapacitou 55 - 73 Ah

Příslušenství
•
•
•
•

07/0062259 - Opěra hlavy
07/0062260 - Odklopný držák řízení
07/0062261 - Bezpečtnostní pás
07/0135074 - Ovládání bradou odklopné

•
•
•
•

07/0135075 - Polohování sedu a zad elektrické
07/0062255 - Elevační podnožky mechanické
07/0062256 - Elevační podnožky elektricé
07/0062257 - Polohovatelná záda elektricky

VYSVĚTLIVKY:

1) Rozměry bez opěrek nohou
2) Rychlost a dojezd vozíku se může lišit v závislos na váze
uživatele, terénu, kondici baterií a tlaku v pneuma kách

2 roky

Barva
Červená

Modrá

Zelená

Oranžová

Pro Vás dodává:

Raisova 21, 301 00 Plzeň, IČZ: 44383000
tel.: 257 712 035, 605 217 660
e-mail: info@pride.cz

www.pride.cz

