ELITE² PLUS
KOMFORT OCH
SÄKERHET

INNOVATIV

Med Sterling Elite² Plus kan du i lugn och ro njuta av din
åktur tack vare dess starka elektronik och hjul där punktering
är ett minne blott.
Stora hjul ihop med bra fjädring ger en bekväm körupplevelse även över ojämn terräng. Det stora fotutrymmet
underlättar också på- och avstigning.
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SÄKERHET
• Integrerad CE-märkt stark LED belysning
• En extra broms med elekronisk stoppfunktion
• Väl synligt bromshandtag med elektronisk stoppfunktion säkerställer omedelbar bromsning vid behov
• Stark magnetisk parkeringsbroms

Sammanfattningsvis är Elite² Plus en
bekväm scooter och med maximal
hastighet på 15 km/h är den en ideal
partner.
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HYBRID
DÄCK

Punkteringsskydd.............
Luftslang.......................

Tack vare hybriddäcken är det låg risk för punktering.
Elite² Plus kännetecknas av de robusta hybriddäcken
som är mycket stabila och därmed minskar behovet
av service.
Däcken rullar mycket smidigare och, särskilt på ojämn
mark, mycket tystare eftersom de väl absorberar
ojämnheter. Tack vare dessa faktorer blir dagsturen
mer bekymmersfri.
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Det finns ett stort utbud av tillval
och tillbehör som förser
scootern med alla bekvämligheter,
behov och personliga önskemål.
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DETALJER

Bromshandtag i röd färg för
för bättre synlighet

Hel främre stötdämpare
för att minska skador

Hybriddäck
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DISPLAY &
STYRNING
Elite² Plus har ergonomiskt designade handtag och
en intuitiv ergonomisk finger/tumstyrning. Styret är
vinkeljusterbart för att säkerställa komfort
och god sittställning under körning.
Den intuitiva displayen är utrustad med fartvred för
inställningar av hastighet, batteri, blinkers, hastighetsmätare, vägmätare och timmätare.
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BEKVÄMT
SÄTE
•Justerbar ryggvinkel
•Armstöd justerbara i höjd
•Fullt justerbart ländryggsstöd
•Sätet är roterbart i 360 ° för enkla överförflyttningar
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BEKVÄM
UPPLEVELSE
Elite² Plus har en avancerad sittlösning som tar komforten till högsta nivå: från justeringar vad gäller sitthöjd,
sittdjup och lutning, till armstöden som är uppfällbara och justerbara i vinkel och djup.
Armstödet kan fällas tillbaka för att underlätta förflyttningar och kan också enkelt justeras i vinkel för optimal
positionering. Varje funktion har utformats för högsta möjliga komfort.

• I nställbart

styre för god körställning

• Med 360° roterbart säte blir överförflyttningar enklare

• Uppfällbara armstöd
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DESIGN &
MAXIMAL
SÄKERHET
Krocktestad
Elite² Plus har framgångsrikt krocktestats med
4-punkts fäste och uppfyller prestandakraven för ISO
7176-19.
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Maximal säkerhet på vägen
För att säkerställa din synlighet har
Elite² Plus främre och bakre, indikatorer
samt bromsljus (LED-lampor). Den har
också stänkskydd, handbroms, tippskydd och bakre stötfångare som
standard. Allt i en robust struktur, godkänd för användare upp till 175 kg.
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TEKNISK SPECIFIKATION
ELITE² PLUS
3 hjul

Färg

Svart/blå

Total längd

139 cm

Total bredd

65 cm

Sittdjup

46 cm

Sittbredd

47,5 cm

Sitthöjd

44 - 54 cm

Ryggstödshöjd

51 cm

Ryggstödsjustering

Ja

Sitsjustering (horisontell)

Ja

Max. hastighet

15 km/h

Max. räckvidd

44 km

Max. säker lutning

15º vid 175 kg

Vänddiameter

280 cm

Däck

Hybrid, luft eller massiva

Framhjul

14”

Bakhjul

14”

Total vikt exkl. batterier

94 kg

Total vikt inkl. batterier

140 kg

Batteri

60 Ampere

Max. brukarvit

175 kg
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Över hela Europa har tusentals människor förenklat sina liv med en STERLING scooter från
Sunrise Medical. I över 30 år har STERLING konstruerat och byggt scootrar enligt högsta
standard, vilket ger den komfort och säkerhet som varje kund behöver.
För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se
beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god
kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i
PDF-format via SunriseMedical.se.

Sunrise Medical arbetar med kontinuerlig produktutveckling. Följaktligen kan den aktuella produkten avvika från informationen i denna broschyr.
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