Off-road rupsen
Freedom Trax

FT 1

FT 2 met geïntegreerde zitting

Hét all-terrain apparaat om het plezier te ervaren van
het rijden buiten de gebaande paden
Freedom Trax is het enige gemotoriseerde platform dat mensen met beperkte
mobiliteit in staat stelt om een hand geduwde rolstoel om te vormen tot een
off-road voertuig.
Freedom Trax kan uit de voeten in zand, sneeuw, grind of zelfs modder.
Het unieke ontwerp is veelzijdig, robuust en licht van gewicht. Het apparaat
past gemakkelijk in de kofferbak van een auto.
De Freedom Trax wordt geleverd zonder vaste batterijen, er zijn twee types
beschikbaar: de standaard (8 km. bereik) en de XL (14 tot 16 km. bereik).

TECHISCHE SPECIFICATIES FT1 :
Totale lengte: 120 cm
Totale breedte: 60 cm
Hoogte frame: 23 cm
Wielbasis:
minimum: 50 cm maximum: 58 cm
Totaal gewicht :
34,5 kg (32 kg zonder batterijen)
Max. belasting: 115 kg

Freedom Trax is dé betaalbare, draagbare en praktische oplossing voor off
road mobiliteit !

Maximum snelheid: 5 km/u
Bereik: tot 8 km
(14 tot 16 km met XL batterij)
Maximale hellingshoek: 17%.
Maximaal zijwaartse kantelhoek:
14%.
Motorvermogen: 2 x 250W
Standaardbatterij: Lithium Ion 24v
20Ah (max. laadtijd: 5 uur)
XL Batterij: Lithium Ion 24v 33.5Ah
(max. laadtijd: 7 uur)

TECHISCHE SPECIFICATIES FT2 :
Totale lengte: 122 cm (104 cm
zonder voetsteun)
Totale breedte: 64 cm
Framehoogte: 98 cm
Zitting:
Lengte: 45,5 cm
Breedte: 44,5 cm (57 cm net armsteun)
Hoogte: 46,5 cm

De FT1 kan zonder hulp ge(de)monteerd worden, men kan er zelfstandig op en af
rijden, en ze wordt geleverd met een joystick. Ze is instelbaar voor wielbreedtes
van 50 tot 58 cm, wat het mogelijk maakt de FT1 in te stellen voor de meeste
hand geduwde rolstoelen.
FT2 is een FT1 platform met een vast manueel rolstoelframe. Bij uitstek geschikt
voor verhuurders, en voor hen die geen gebruik willen maken van hun eigen
rolstoel.

Totaal gewicht :
42 kg (32 kg zonder batterijen en
stoel)
Max. belasting: 135 kg
Maximumsnelheid: 5 km/u
Bereik: tot 8 km
(14 tot 16 km met XL batterij)
Maximale hellingshoek: 17%.
Maximaal zijwaartse kantelhoek:
14%.

Motorvermogen: 2 x 250W
Standaardbatterij: Lithium Ion
24v 20Ah (max. laadtijd: 5 uur)
XL Batterij: Lithium Ion 24v

Perfect voor uw vakanties: Freedom Trax is de voordelige oplossing voor praktische, eenvoudig mee te nemen off road mobiliteit, waarbij de gebruiker in zijn
stoel blijft zitten.
Freedom Trax is geschikt voor de meeste hand geduwde rolstoelen!
Na uw bestelling nemen wij contact met u op voor algemene metingen om te
Wilt u Freedom Trax testen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
Optie :
De Freedom Trax glasvezel oprijplaat
Afm. L.183 x B.69 cm - Gewicht 13 kg
Maakt het in- en uitladen van uw Freedom Trax in uw auto gemakkelijk.
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