TROPHY

TROPHY - EEN
KLASSE APART
Voor veel scootmobielgebruikers is comfort pure noodzaak.
En dat is precies wat de Trophy biedt: ‘Medisch comfort’.
De Trophy combineert een uniek veersysteem met ergonomische en zeer lichte bediening. Door de uitgebreide instelmogelijkheden kan deze scooter bovendien volledig op de
specifieke wensen van de gebruiker worden afgestemd.
Optimaal rijplezier dus, ook voor mensen met pijnklachten,
reuma of een beperkte handfunctie. De Trophy rijdt echter niet
alleen soepel en comfortabel, maar is ook nog eens uiterst
stabiel. Een hoge snelheid en grote actieradius zijn mogelijk.
De compacte uitvoering en het lichte stuurgedrag garanderen
maximale wendbaarheid.
En uiteraard kent de gebruiksvriendelijke Trophy een zeer
hoog uitrustingsniveau. De Trophy, in alle opzichten een
klasse apart.
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De Trophy is succesvol gecrashtest volgens
ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

// MEDISCH COMFORT
De unieke Trophy vering zorgt in combinatie met zeer lichte
bediening en optimale individuele instelbaarheid voor
maximaal comfort.
// PERFECT RIJGEDRAG
De Trophy is krachtig en stabiel, maar ook uiterst wendbaar
door de compacte uitvoering en licht stuurgedrag. Het
stuurt zwenkt niet uit, de Trophy stuurt als een auto.
// HOOG UITRUSTINGSNIVEAU
De basisuitvoering is zeer compleet met o.a. diverse
zitopties voor nog meer comfort zoals een hoofdsteun en in
hoogte verstelbare armleggers. De Trophy is uit te bereiden
met onder andere een volledige tassenlijn.
// BETROUWBAAR KWALITEITSPRODUCT
De Trophy staat voor kwaliteit en veiligheid. Beide handen
aan het stuur bij de bediening. Een betrouwbare
accu-indicatiemeter en dagteller geven een veilig gevoel.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
TROPHY
Totale lengte:

1400 mm

Accu‘s

80 Ah

Totale breedte:

660 mm

Maximale hellingshoek:

11°/19%

Zitdiepte stoel:

430 mm

Draaicirkel:

1250 mm

Zitbreedte stoel:

500 mm

Banden:

Lucht

Zithoogte vanaf plateau:

420 - 550 mm

Maat voorwiel:

320 x 60 mm

Rughoogte:

550 mm

Maat achterwiel:

410 x 80 mm

Rughoekverstelling:

ja

Totale gewicht exclusief accu‘s

110 kg

Stoelverstelling (horizontaal):

ja

Totale gewicht inclusief accu‘s

155 (80 Ah)

Maximale snelheid:

15 km/u

Maximale gebruikersgewicht:

160 kg

Actieradius:

60 km (80Ah)

Gecrashtest:

•

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij U naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.
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