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Quantum 4 Front FWD

4Front är en nyutvecklad framhjulsdriven elrullstol med helt ny teknik som ger en helt ny 
körupplevelse. Den har en fjädring i fordonsklass som ger enastående komfort och  
körupplevelse. 4Front’s CASE-teknologi (Caster Angle Sensor Encoder) och SRS (Smooth 
Ride Suspension) ger fantastisk stabilitet för att smidigt forcera hinder och ojämnheter. 

Användaren får en trygg och skön körupplevelse.  
Den är i standard utrustad med LED-skärmljus som gör att du kan se och bli sedd.  

4 Front är utrustad med ett TB3-säte som finns i storlek från barn till vuxen.  
Sätet har ett tilltalande utseende och en mängd funktionella inställningsmöjligheter.  
Detta säkerställer en maximal komfort och god positionering. 

4 Front är utrustad med den moderna Q-Logic-elektroniken. Den har svensk text och 
är därför lätt att förstå och användarvänlig. Dessutom har den Bluetooth som gör att du 
enkelt kan koppla upp stolen mot din telefon, dator eller surfplatta. 

 



Teknisk data Quantum 4 Front FWD
Total längd - utan benstöd 1014 mm
Total bredd 616 mm
Max. hastighet 10 km/t
Hindertagning 85 mm
Hindertagning med dockingstation 60 mm
Svängradie / diameter 622,5 mm / 1245 mm
Max. brukarvikt 136 kg
Batterier standard: 2 x 12V / 75 Ah GEL
Ladd tid 8 timmar

Körsträcka* 35 km
Elektronik Q-Logic 3
Klassificering Klass B
Teknisk data TB3 säte
Sittbredd:
TB3 Vuxen/Junior                                                                                       400-500 mm                              
TB3 Barn: 350 mm
Sittdjup:
TB3 Vuxen/Junior 420 mm - 500 mm
TB3 barn 370 mm - 450 mm
Rygghöjd:
TB3 Vuxen/Junior 530 mm - 610 mm
TB3 barn 400 mm - 480 mm
Ryggvinkel 80°
Sitthöjd från golv till överkant på sitsram (ej tiltad) 450 mm 
Sitslyft 254 mm
Sitstilt 50°
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