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Elektrický vozík Aspen s pohonem zadních kol se může pochlubit kompaktním 

rámem, díky kterému je obratnější než jiné vozíky s pohonem zadních kol. Aspen 

poskytuje lepší výkon na překážkách, při stoupání a má velmi malý poloměr otáčení. 

Aspen má trubkovitý designový rám dostupný v nových barevných provedeních       

a kryty jsou navrženy pro snadný přístup k napájecímu modulu. Aspen je            

kompatibilní s Quantum rehabilitačními sedadly a elektronikou.

Na Vyhlídce 239
252 29 Dobřichovice

Tel: 725 500 450
www.pride.cz
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35,5 cm (14”) 

Přední:  23 cm (9”) plná (standardní)
 20 cm (8”) plná (volitelná)

7,6 cm (3”) plná (zadní)  

Nezávislé

Až 10 km/h (6,2 mph)

Nezávislé

7,6 cm (3”)  (ve středu rámu)

43 cm (109,2”)

Délka: 85 cm (33,5”)  
5  

Šířka: 58 cm (22,8”)

TB Flex (statická)
 
1200 W zadní pohon

Two 12 volt, deep cycle 55 AH (NF-22)

Až 25 km (15,5 mil)

8A, externí

90A  PG VR2

136 kg (300 lbs.)

113,4 kg (250 lbs.)

17,2 kg 38 lbs. (ks)

2 roky

PŘEDNÍ KOLA (POHÁNĚNÁ)

SAMONASTAVOVACÍ KOLA

STABILIZAČNÍ KOLA

ODPRUŽENÍ

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 

BRZDY

SVĚTLÁ VÝŠKA

RÁDIUS OTÁČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY

SEDAČKA

MOTORY

BATERIE

DOJEZD NA NABITÍ

NABÍJEČKA

DOSTUPNÁ
ELEKTRONIKA

NOSNOST

VÁHA ZÁKLADNY

VÁHA BATERIÍ

ZÁRUKA

▪ Pohon zadních kol 

▪ Štíhlý 58 cm (22,8”) v šířce a kompaktní
 85 cm (33,5”) v délce 5

▪ Vynikající obratnost na malém prostoru

▪ Nízká výška sedu od země

▪ Jednoduchý přístup k batriím a řídící jednotce

▪ Zvukový alarm při odbržděném vozíku

▪ Výškově nastavitelné/odnímatelné držáky sedačky 
 (standardní výška a prodloužené (vysoké))

▪ Možné vybavit veškerým Jazzy ®  a 
 Quantum®  příslušenstvím

▪ Stylové ráfky hnacích kol

▪ Re�ektory

▪ Elektrické polohování sedu

▪ Elektrické polohování zádové opěrky

▪ Elektrický zdvih (30cm)

▪ Elektricky polohovatlné podnožky 

Poznámky pod čarou:

1)  Dojezd a rychlost se liší v závislosti na hmotnosti uživatele, typu terénu, nabití 
baterie, stavu akumulátoru a tlaku v pneumatikách. Tato speci�kace může být 
předmětem rozptylu + 10%, - 5%.

 
  
 
2)  Vzhledem k výrobním tolerancím a kontinuálnímu vylepšování výrobků 

může být tato speci�kace předmětem odchylky + nebo - 3%. Rozměry jsou 
uvedeny pouze pro základnu vozíku. Celkové rozměry se budou lišit podle 
sedačky a vybraného příslušenství.

 
  
 
 
3)  Teoretický dojezd je vypočítán za zkušebních podmínek v souladu s evropskými 

standardy. Realný dojezd při běžném používání bude záviset na mnoha 
faktorech, včetně stavu vozidla a jeho akumulátorů, hmotnosti řidiče, správném 
tlaku v pneumatikách, okolní teplotě a gradientu a povrch silnice nebo 
chodníku. Tato speci�kace může být předmětem odchylky od + 10%, - 5%.

 
 
   
 
 
4)  Váha baterií závisí na výrobci.
5)  Bez podnožek.

▪ Přední a zadní blinkry  
 

▪ Systém pro přesun s klientem 
 i bez klienta

▪ LED světla připevněná k rámu
 nebo integrovaná do rámu

▪ Q-Logic 2 ovladač
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Barvy

Základní výbava

Volitená výbava

www.pride.cz   •   www.quantumrehab.eu    •    www.ilevel.rehab

/quantumrehab @quantum_rehab

Na Vyhlídce 239, 252 29 Dobřichovice, Česká republika

Aspen vyobrazen s VR2 ovladačem
a TB-Flex sedačkou s elektrickým
náklonem sedu
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Specifikace


