
DEN NESTE 
GENERASJON 
I YTELSE OG STIL!



Topp kjøreegenskaper såvel ute som inne! Quickie Salsa M2.

VELG YTELSE 
INNENDØRS ...

ê  Super å manøvrere innendørs takket være de små ytre målene 
og dens midthjulsdrift. 

ê  Lav setehøyde gjør at du lett kommer inn og ut av stolen , inn 
i bilen og under bord.

ê Et stilig utseende med matt svart understell og flere  
  farger å velge i for dekslene. (Rød er standard.)

ê Den er svært enkel å utføre service på. Tilgang til  
  batterier uten bruk av verktøy. 

Quickie Salsa M2 er utstyrt med et patentert midthjuls- 
drevet understell. Gir deg svært god fremdrift ute og en 
smidig stol for manøvrering innendørs.  

... OG UTENDØRS!

Som standard i Norge leveres Quickie Salsa M2 med:

Elektrisk til 0°-30°, alternativt -5° - 25°. 

Sentermontert benstøtte 90°.

Et godt setesystem med oppfellbare armlener og hodestøtte.

Justerbart tyngdepunkt.

Styreboks (VR2) med paralellforskyver.

70 Ah batterier som gir deg lang kjørelengde.

Bildet viser stolen i norsk 
standardutgave.



// SALSA M2 NEDFELLBAR 
RYGG 

Ryggen på Quickie Salsa M2 kan 
legges ned og dermed gjøres 
stolen enda mindre, 

// ELEKTRISK VINKEL- 
REGULERING AV RYGGEN

Regulering av ryggvinkel er 
manuell som standard men kan 
enkelt byttes til en motorisert. 
(Tilbehør).Ryggvinkling fra -5° til 
30°. 
Elektrisk seteløft finnes også 
blant tilbehørene til Salsa M2.  

// LEDSAGERSTYRING

Regulerbare kjørehåndtak på 
ledsagerstyring. Tilbehør til 
Salsa M2. 

// FLERE ULIKE MOTORER

-  6km/t 2-pols motor
- 10km/t 2-pols standard motor
- 10km/t 4-pols motor

// ENKELT VEDLIKEHOLD

Enkel batteritilgang uten bruk av 
verktøy. Toppdekselet er festet med  
velkro.

// FLERE ALTERNATIVE STYRINGER 
FINNES TIL SALSA M2

-  VR2 standard control 
(inntil to aktuatorer).

-  Kan økes til fire aktuatorer ved hjelp 
av separat bryterboks

- Ledsagerstyring/Dual kontroll
- R-Net elektronikk som tilbehør
- Flere typer spesialstyringer;     
  sug&blås, kinn, hode... 

Konfigurer din Salsa M2 til egne behov – Velg blant et stort utvalg opsjoner og tilbehør.

Her vises Salsa M2 med Jay-rygg og Jay hodestøtte.



TEKNISKE DATA

Maks. brukervekt: 140 kg Batteristørrelse: 70 Ah (std) og 60 Ah

Svinghjul for/bak: 7" kompakt Maks. helling: 8° (14 %)

Drivhjul: 13" luft (kompakt=tilbeh.) Totalbredde: 61 cm (2-pols motor); 62 cm (4-pols )

Setebredde: 41 – 51 cm Snuradius: ca 62 cm(avhengig av innstilling)

Setebredde: 41 – 51 cm Maks. kantklatring: 7 cm 

Maks. hastighet: 10 km/t er standard Fargevalg: 4 farger- rød (std), blå, hvit & matt svart

Maks.rekkevidde : 32 km Transport (7176-19): 4 Punkts fester & Dahl docking system

For ytterligere informasjon og full spesifikasjon om valgmuligheter og tilbehør, henviser vi til Bestillingsskjema og/eller brukerveiledning. All informasjon i 
denne brosjyre kan endres uten varsel. Vennligst kontakt Sunrise Medical med forespørsler om dette produktet. Dersom du ønsker å lese denne brosjyren med 
større tekst, finnes den som pdf-fil på våre nettsider www.SunriseMedical.no eller be om større format fra oss.

Sunrise Medical AS 
Dynamitveien 14 b, 1400 Ski

Tlf.: +47 66 96 38 00  
Fax: +47 66 96 38 80 
E-post: post@sunrisemedical.no 
www.SunriseMedical.no
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