Lagartas todo-o-terreno
Freedom Trax

FT 1

FT 2 com assento integrado

Um dispositivo todo-o-terreno para redescobrir o prazer de sair dos caminhos estabilizados.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICA FT1:
Freedom Trax é a única plataforma motorizada que permite às pessoas com moComprimento total: 120 cm
bilidade reduzida transformar uma cadeira de rodas manual num veículo todo-oLargura total: 60 cm
terreno.
Altura da moldura: 23 cm
É capaz de operar em areia, neve, cascalho ou mesmo lama.
Distância entre eixos da distância
entre eixos
Seu design exclusivo resulta em uma máquina versátil, robusta e leve que pode
mini : 50 cm maxi : 58 cm
caber facilmente no porta-malas de um carro.
Os Freedom Traxes são fornecidos sem baterias, dois tipos estão disponíveis: o Peso total :
padrão (alcance de 8 km) e o XL (alcance de 14 a 16 km).
34,5 kg (32 kg sem pilhas)

Freedom Trax é a solução económica para a mobilidade todo-o-terreno
portátil e prático!

Capacidade: 115 kg
Velocidade máxima: 5 km/h
Alcance: até 8 km
(14 a 16km com bateria XL)
Declive máximo: 17%.
Derramamento máximo: 14%.
Potência do motor: 2 x 250W
Bateria padrão: íon de lítio 24v 20Ah
(tempo máx. de carga: 5 horas)
Bateria XL: Íon de lítio 24v 33.5Ah
(tempo máx. de carga: 7 horas)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS FT2 :
Comprimento total: 122 cm (104
cm sem apoio para os pés)
Largura total: 64 cm
Altura da moldura: 98 cm
Poltrona :
Profundidade do assento: 45,5
cm
Largura do assento: 44,5 cm
Altura do encosto: 46,5 cm

O FT1 pode ser montado e desmontado sem assistência e é fornecido com um joystick. É
ajustável para larguras de rodas entre 50 e 58 cm, o que permite adaptar a maioria das
cadeiras de rodas manuais.
O FT2 é uma plataforma FT1 com uma estrutura manual fixa para cadeiras de rodas.
Particularmente adequado para os inquilinos, e para aqueles que não querem usar sua
cadeira de cidade.

Peso total :
42 kg (32 kg sem pilhas nem cadeira)
Capacidade: 135 kg
Velocidade máxima: 5 km/h
Alcance: até 8 km
(14 a 16km com bateria XL)
Declive máximo: 17%.
Derramamento máximo: 14%.
Potência do motor: 2 x 250W
Bateria padrão: íon de lítio 24v
20Ah
(tempo máx. de carga: 5 horas)
Bateria XL: Íon de lítio 24v 33.5Ah
(tempo máx. de carga: 7 horas)

Perfeito para as suas férias, Freedom Trax é a solução económica para uma mobilidade todo-o-terreno transportável e prática, onde o utilizador permanece na sua
cadeira.
Freedom Trax é adequado para a maioria das cadeiras de rodas manuais!
Após o seu pedido, entraremos em contato com você para medições gerais para
determinar se são necessárias modificações para atender às suas necessidades.
Gostaria de testar o Freedom Trax? Não hesite em contactar-nos.
Opção :
O boom da fibra de vidro Freedom Trax
Dim. L.183 x W.69 cm - Peso 13 kg
Facilita o carregamento do seu equipamento no seu veículo.
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