
SALSA M2

SALSA M2 MINI



Vooruitstrevend in prestatie en stijl – de Quickie Salsa M2.
De Salsa M2 combineert moeiteloos wendbaarheid binnenshuis met goede 
rijeigenschappen buiten. Verkrijgbaar in Salsa M2 en Salsa M2 Mini.

VERGROOT JE MOBILITEIT 
BINNEN...

ê  Uitstekende wendbaarheid in huis dankzij de compacte 
draaicirkel en de gepatenteerde Quickie midwielaandrijving 
technologie. Alle ruimtes zijn bereikbaar.

ê  De ultra compacte basisafmetingen van de Salsa M2 (61 cm)
en de Salsa M2 Mini (52 cm) zorgen ervoor dat smalle deur-
openingen en liften geen barrières meer zijn. 

ê  Makkelijke transfers door de opklapbare armsteunen. Deze 
zijn in hoogte en in hoek instelbaar met een in diepte instel-
bare armlegger. 

ê  Intuïtief rijden doordat het draaipunt zich direct onder het 
lichaam bevindt. De Salsa2 geeft je binnen én buiten een 
optimale bewegingsvrijheid.  
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Ú  Salsa M2 Mini  
De smalste elektrische rolstoel met 
midwielaandrijving - breedte 
onderstel slechts 52 cm!2



De Salsa M2 verbindt geavanceerde technologie
met hoge rijprestaties.  

...EN BUITEN!

2 of 4- polige motoren
Krachtige 2 of 4-polige motoren 
van 6 of 10 km/u

36, 50 & 60 Ah accu‘s
Actieradius van maximaal 32 km
(60 Ah) volgens de ISO normering

ê  Geniet van een comfortabele en stabiele rit, ook op oneffen terrein. De ALL 
Wheel ophanging absorbeert schokken tijdens het rijden, daarnaast zorgt 
het veersysteem voor optimale stabiliteit.

ê  Het anti-pitch systeem zorgt ervoor dat je niet voor -of achterover kan 
kantelen wanneer de snelheid af- of toeneemt. Het anti-pitch systeem zal de 
voorwaartse en achterwaartse bewegingen corrigeren, waardoor de 
elektrische rolstoel altijd stabiel blijft. 

ê  Meer kilometers per oplaadbeurt! Profiteer van de ultra-efficiënte 6 of 10 
km/u snelheidsoptie met de 36 Ah accu‘s voor de Salsa M2 Mini of 60 Ah 
accu‘s voor de Salsa M2. Zo kun je er lekker onbezorgd op uit!
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De Salsa² is uitgerust met een volledig modulair en instelbaa    r 
zitsysteem dat eenvoudig en snel in breedte, diepte en hoogte 
aan gepast kan worden. 

VOLLEDIG INSTELBAAR 
ZITSYSTEEM...

ê  Goed en comfortabel zitten. Een uitgebreid assortiment aan zitkussens en rugleuninge n 
- waaronder Jay - maakt het mogelijk om jouw ideale zitpositie te creëren. 

ê  Het zitsysteem is zo ontworpen dat de Salsa M ² gemakkelijk is in onderhoud en service. 
Ook heb je eenvoudig toegang tot de accu‘s en elektronica. 

ê Een volledig assortiment aan mechanische instellingen en elektrische verstellingen.  
   De verschillende zit- en rugverstellingen geven jou de meest ideale zitpositie          
   waarmee je optimaal zelfstandig kan zijn. 
 
 

De Salsa2 met een Jay Comfort 
zitkussen en rugleuning. 
Ook mogelijk met Jay Balance 
zitkussen en/of een Jay J3 
rugleuning

Jay Comfort zitkussen en 
rugleuningen
Ook mogelijk met Jay J3 
rugleuning.
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...EN VEEL 
FUNCTIONALITEITEN

Elektrische
kantelmodule
Biedt een kanteling van 
0° tot 30° of -5° tot 25° 
met een geïnte greer d 
zwaartepuntverstelling.

Doordacht met ongekende prestaties, voor meer vrijheid en  
onafhankelijkheid.

ê  Makkelijke transfers door de opklapbare armsteunen die in hoogte en in hoek 
instelbaar zijn. 

ê  Eenvoudig en veilig over hoge drempels en stoepranden (70 mm). 

ê  De zitliftmodule geeft een lift van 300 mm waardoor keukenkastjes, hoge schappen of 
werkbladen eenvoudig te bereiken zijn. 

ê  Bestuur je auto vanuit jouw comfortabele Salsa M2 of geniet van transport zonder 
gedoe met het goedgekeurde Dahl Docking System. De Salsa M2 Mini is succesvol 
gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem en de Salsa M2 met 
een 6-punts vastzetsysteem.
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// ELEKTRISCHE 
KANTELVERSTELLING

Biedt een kanteling van 0° tot 30° 
of -5° tot 25° met een geïnte greer d 
zwaartepuntverstelling.

// CENTRAAL MECHANISCHE 
BEENSTEUN

De mechanische beensteun geeft een 
goede ondersteuning van de benen. 

// VERLICHTING EN
RICHTINGAANWIJZERS

De voorlichten en richtingaanwijzers 
zijn netjes verwerkt en maken gebruik 
van LED lichten.

// ELEKTRISCHE ZITLIFTMODULE

De combinatie elektrische kantel- en
hoog/laagverstelling geeft een lift van 
300 mm en een kanteling van 0° tot 30°.

// ELEKTRISCHE CENTRALE
BEENSTEUN

De elektrische beensteun is in hoek verstelbaar 
van 85° tot 135°, geeft een goede onder-
steuning en is heel comfortabel. 
Niet beschikbaar op Salsa M2 Mini.

// STIJLVOLLE EN COMPACTE
BEKAPPING

 Verkrijgbaar in de kleuren rood, wit, blauw en 
mat zwart. Kies de kleur die bij je past!

Configureer de Quickie Salsa M² naar jouw persoonlijke eisen en wensen. 

De Salsa M² heeft een ruim assortiment aan opties, accessoires, instel- en verstellingsmogelijkheden.
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// SERVICE EN ONDERHOUD

Bij de Salsa2 heb je eenvoudig toegang tot 
de 36, 50 of 60 Ah accu‘s en elektronica.

// ELEKTRISCHE
RUGHOEKVERSTELLING

Een elektrische rughoekverstelling van
0° tot 30°.  

// LATERALE
ONDERSTEUNING

De laterale ondersteuning biedt 
extra zijwaartse ondersteuning voor 
het bovenlichaam. Door de ruime 
instellingsmogelijkheden, is de 
laterale ondersteuning altijd goed te 
positioneren.

// MAKKELIJKE TRANSFERS

De armsteunen zijn naar achteren weg-
klapbaar voor een gemakkelijke transfer.

// INSTELBARE ARMSTEUNEN

De armsteunen van de Quickie Salsa2 zijn 
eenvoudig in hoogte en hoek in te stellen.

// JAY ZITKUSSEN EN  
RUGLEUNINGEN

Jay heeft een ruim asssortiment aan 
zitkussens en rugleuningen voor de 
Quickie Salsa2.
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Ieder mens is net zo individeel als 
zijn vingerafdruk. Daarom ontwerpen 
en vervaardigen wij rolstoelen op 
basis van jouw persoonlijke wensen 
en behoeften. Laat zien wie jij bent, 
bepaal jouw stijl!

JOUW STIJL, JOUW SALSA M2!
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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 Quickie Salsa M2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem en de Salsa M2 Mini met een 4 punts vastzetsysteem.
* Gemeten met een eendelige mechanische beensteun.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
SALSA M2  SALSA M2 MINI SALSA M2  SALSA M2 MINI 

Zitbreedte: 410 – 510 mm 410 – 510 mm Lift (elektrisch): 0 - 300 mm 0 - 300 mm

Zitdiepte: 410 – 510 mm 410 – 510 mm Obstakelhoogte: 70 mm 70 mm

Zithoogte: 430 – 490 mm 430 – 490 mm Max. hellingshoek: 8° (14%) 8° (14%)

Rughoogte: 500 of 570 mm 500 of 570 mm Draaicirkel*: 1140 mm 1140 mm

Framebreedte: 610 mm 520 mm Actieradius ( ISO 7176-4): 32 km 23 km

Totale lengte*: 1150 mm 1120 mm Max. snelheid: 6 of 10 km/u 6 of 10 km/u

Kantelverstelling (elektrisch): 0° tot 30° of -5° tot 25° 0° tot 30° of -5° tot 25° Gewicht vanaf: 120 kg 120 kg

Rughoekverstelling (elektrisch): -5° tot 30° -5° tot 30° Max. gebruikersgewicht: 140 kg 140 kg

SALSA M2 EN SALSA M2 MINI // MIDWIEL AANGEDREVEN ROLSTOEL


