
m
ed

em
ag

ru
pp

en
Q

ua
nt

um
 4

 F
ro

nt
 E

l J
r 

 T
B

3 
FW

D
Quantum 4 Front El 
Jr TB3 FWD

4 Front er en nyutviklet framhjulsdrevet rullestol utstyrt med meget god støtdemping. 
Stolen har også Case sensorteknologi som sitter på begge svinghjulene bak og sørger for 
at bakhjulene ikke vibrerer under høy hastighet. Caseteknologien fungerer som retnings-
stabilisator. 

4 Front leveres med TB3 sete i setebredde 40cm som standard. Setet har tiltalende  
utseende og en rekke funksjonelle justeringsmuligheter. Dette sikrer maksimal komfort 
og posisjonering. Rullestolen leveres også med elektrisk seteløft, tilt, rygg og benstøtte 
som standard.

4 Front er utstyrt med den fremtidsrettede Q-Logic elektronikken, som har norsk tekst og 
dermed er brukervennlig og enkel å forstå. I tillegg har den blåtannteknologi som enkelt 
lar deg koble stolen opp mot din telefon, pc eller tablet. 
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Tekniske data Quantum 4Front El Jr TB3 FWD
Setebredde TB3 junior 400 mm - 500 mm
Setebredde TB3 barn 350 mm
Setedybde TB3 junior 420 mm - 500 mm
Setedybde TB3 barn 370 mm - 450 mm
Seterygghøyde TB3 junior 530 mm - 610 mm
Seterygghøyde TB3 barn 400 mm - 480 mm
Ryggvinkel 80°
Heve/senke 254 mm
Tiltvinkler 50°

Høyde fra gulv til overkant på seteramme (ikke 
tiltet)

450 mm

Total lengde - med delte beinstøtte 1162 mm
Total lengde - med sentral fotstøtte 1162 mm
Total lengde - uten beinstøtte 1014 mm
Total bredde 616 mm
Maks. hastighet 10 km/t
Kantforsering 85 mm
M/dokkingstasjon 60 mm
Svingradius / diameter 622,5 mm / 1245 mm
Maks. personvekt 136 kg
Standardfarge Viper blue
Batterier: 2 x 12V / 75 Ah GEL, 2 x 24V / 80 Ah LiNMC (Alternativ)
Ladetid 8 timer
Kjørestrekning 35 km
Elektronikk Q-Logic 3


