
Trophy. Een klasse apart. Voor veel scootmobielgebruikers is comfort pure noodzaak. En dat is precies wat de Trophy biedt:
 ‘medisch comfort’. De Trophy combineert een uniek veersysteem met ergonomische en zeer lichte bediening. Door de uitgebreide 
instelmogelijkheden kan deze scooter, leverbaar in 3- en 4-wieluitvoering, bovendien volledig op de specifieke wensen van de 
gebruiker worden afgestemd. Optimaal rijplezier dus, ook voor mensen met pijnklachten, reuma of een beperkte handfunctie. De 
Trophyrijdt echter niet alleen soepel en comfortabel, maar is ook nog eens uiterst stabiel. Een hoge snelheid en grote actieradius 
zijn mogelijk. De compacte uitvoering en licht stuurgedrag garanderen maximale wendbaarheid. En uiteraard kent de gebruiks -
vriendelijke Trophy een zeer hoog uitrustingsniveau. De Trophy, in alle opzichten een klasse apart. 
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Medisch comfort

De unieke Trophy vering zorgt in combinatie met zeer 
lichte bediening en optimale individuele instelbaarheid 
voor maximaal comfort. 

Perfect rijgedrag

De Trophy is krachtig en stabiel, maar ook uiterst wend-
baar door de compacte uitvoering en licht stuurgedrag. 
Stuurt als een auto. 

Hoog uitrustingsniveau

De basisuitvoering is zeer compleet met o.a. 
dealerinformatie. Diverse zitopties voor nog meer comfort. 
Uitgebreide opbergmogelijkheden, inclusief een complete 
tassenlijn.

Betrouwbaar kwaliteitsproduct

De Trophy staat voor kwaliteit en veiligheid. 
Beide handen aan het stuur bij de bediening. 
Een betrouwbare accu-indicatiemeter en dag teller geven 
een veilig gevoel.

EN 12184 (1999)

DIMENSIES
Maximaal gebruikersgewicht kg 160
Totale lengte mm 1400
Totale breedte mm 660
Minimale hoogte* mm 760
Totaal gewicht excl. accu’s kg 110
Totaal gewicht incl. accu’s kg 155 (80Ah)

Zitdiepte mm 430
Zitbreedte mm 500
Zithoogte (zitting tot voetplateau) mm 420 - 550
Rughoek ° 85 - 180
Rughoogte mm 550
Diameter voorwielen mm 320 x 60
Diameter achterwielen mm 410 x 80
Maximale accucapaciteit Ah 80
Vering voor √
Vering achter √
PRESTATIES
Maximumsnelheid km/h 15
Actieradius (ISO 7176-4) km 60 (80Ah)
Obstakelhoogte mm 100
Grondspeling mm 70
Draaistraal (ISO 7176-5) mm 1250

* Hoogte excl. stoel, stuurkolom neergeklapt

Sunrise M
edical voert een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kan de inform

atie in deze brochure afwijken van de werkelijkheid.   


