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De Lightning met achterwielaandrijving is voorzien van 
een state-of-the-art design die het beklimmen van 
obstakels makkelijker maakt en een comfortabele 
rit garandeert. De Lighting heeft uitstekende 
manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes, een 
uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige 
bereikbaarheid en is eenvoudig aan te passen 
op het gebied van elektronica en zitsystemen.
Het gestroomlijnde en stijlvolle ontwerp en 
een standaard snelheid tot 10 km/h zorgen 
ervoor dat de Lightning vergelijkbare 
modellen ver achter zich laat.
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KenmerkenSpecificaties

Kleuren

1. Afhankelijk  van  het   gebruikersgewicht,  type  ondergrond,  accucapaciteit  
(Ah),  acculading,  accutoestand, motoren,  besturingssysteem,  bandentype  
en  bandentoestand.  Deze  specificatie  kan  aan  een  afwijking  van  10%,  
-5% onderhevig zijn.

2. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het 
product, kunnen deze specificaties afwijekentot (+ or – ) 3%.

3. AGM- of gelceltype vereist. Zie VI. “Accu’s en het laden.”
4. Gewicht van de accu’s kan variëren, afhankelijk van fabrikant.
5. De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. 

De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van het gekozen 
zitsysteem en andere onderdelen.

 
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 batterijen 
hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de gesteldheid 
van de accu en de bandendruk.

AANDRIJFWIELEN 14” luchtbanden of massief

ZWENKWIELEN 10” luchtbanden

MAXIMUM SNELHEID 1 Tot 10,6 km/h

BODEMVRIJHEID 102 mm

DRAAICIRKEL 2 756 mm

LENGTE 2, 5 1100 mm met beensteunen
910 mm zonder 
beensteunen

BREEDTE 2, 5 635 mm

VERING Active-Trac ATX 
met Long Trail arm

ZITSYSTEEM TB-Flex of TRU Balance 3

ACCU’S 3 2x 55, 62 of 75 Ah

GEWICHT ACCU’S 23 kg per stuk

ACCULADER 8 Amp, extern

BESTURINGSSYSTEEM VR2

AANDRIJVING 2 motoren, 
achterwielaandrijving

MAXIMAAL BEREIK 
PER LAADBEURT

Tot 26,5 km

REMSYSTEEM Intelligent remsysteem 
(elektronisch aangedreven 
schijf parkeerrem)

BELASTINGSGEWICHT 4 136 kg

BASIS GEWICHT 58,5 kg (zonder accu’s)

• Uitstekende manoeuvreerbaarheid
• 641 mm breed en 883 mm lang
• Volledig verlichtingspakket
• Swing-away joystick
• Uitschuifbare accuhouder voor 

eenvoudige bereikbaarheid
• Geschikt voor het volledige 

assortiment aan Quantum 
zitsystemen en accessoires
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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


