


komfort, 
köregenskaper & stil

Elite2 Plus

► Krocktestad enligt ISO 7176-19 med 4-punktsfäste.



Bekväm, trevlig och säker på vägarna!
Sterling Elite² Plus är en bekväm scooter med mycket bra fjädring och med en max hastighet på 15 
km/h, helt enkelt en säker och pålitlig reskompis.

Hydraulisk inställbar bakre fjädring, frikopp-
lingsmekanism och tippskydd

Fullt individanpassat, bekvämt inställbart 
säte (360° rotation) med bålstöd

Den främre fjädringen med stötdämpning 
och skivbromsar ger utmärkt körkomfort

Ergonomisk styrning med en tydlig LCD 
display och enkla, användarvänliga touch-
knappar

CE märkt LED belysning; fram- & bakljus, 
blinkers och bromsljus

Enkelt, individuellt inställbart styre för god 
körställning

Med Sterling Elite² Plus kan du i lugn och ro åka omkring utan problem 
tack vare dess starka elektronik och hjul där punktering är ett minne 
blott. Den utmärkta hyrdauliska bakre fjädringen i kombination med 
olika inställningar och justeringar så garanterar vi en bekväm åktur.

Scootern har CE märkt, stark LED belysning, skrivbroms med elektronisk 
stop funktion, kraftfull handbroms, möjlighet till hastighetsreducering 
vid kurvtagning och tippskyddshjul  som bidrar till användbarheten 
och säkerheten när du tar en tur.

Den  bekväma och användarvänliga LCD displayen med touchknappar 
ger kontroll över de olika körprofilerna (inomhus & utomhus), 
belysning och blinkers samt informationen som visas. Här kan du 
titta på hastighet, räckvidd, temperatur, drifttid och hur långt du kört. 
Höjd- och vinkelställbart styre med olika typer av handtag att välja 

mellan. Detta i kombination med höj- och sänkbart säte, sitssläde 
och justerbara armstöd gör att det är enkelt att hitta den perfekta 
körställningen. 

Elite² Plus är krocktestad (ISO 7176:19 med 4-punkts fäste) och är ett 
bra exempel på säkerhet, pålitlighet och komfort. Det är detta som 
varit våra ledord när vi utvecklat Sterling Elite² Plus.

Det finns ett stort utbud av tillval och tillbehör som förser scootern 
med alla bekvämligheter, behov och personliga önskemål. 
Till exempel, utöver den ergonomiska hand/tumstryningen (handgas), 
kan fotgas eller en kombination av båda väljas.
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För ytterligare information om specifikationer, tillval och tillbehör, vänlige se beställningsunderlaget.

All information kan komma att ändras utan att meddelas. Vänligen kontakta Sunrise Medical gällande eventuellla frågor.

* Räckvidden är beräknad under testförhållandena. Vikt, underlag och väder kan påverka max räckvidd.

► Sterling Elite2 Plus är krocktestad enligt ISO 7176-19 med 4-punktsfäste.

Teknisk specifikation

Typ 3 hjul Max hastighet 15 km/h

Färg Blå Max räckvidd 44 km*

Total längd 139 cm Max säker lutning 15º vid 175 kg

Total bredd 65 cm Vändcirkel 280 cm

Sittdjup 46 cm Däck Luft eller massiva

Sittbredd 47.5 cm Framhjul 14”

Sitthöjd 44 - 54 cm Bakhjul 14”

Ryggstödshöjd 51 cm Total vikt 94 kg (exklusive batterier)

Ryggstödsjustering Ja Total vikt 140 kg (inklusive batterier)

Sitsjustering (horisontell) Ja Max brukarvikt 175 kg
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