
Todos os preços desta lista de preços são PVP Rec - IVA não incluído.

Q100 R e Q200 R Standard

Q100 R

22600100 Q100 R- Largura do assento 42 cm (ajustável até 48 cm)....3.200 €

       ref.            artigo                                           P.V.P. Rec

Q200 R com configuração standard

Kit cores- Seleccione uma cor
22609050-001 - Kit cor vermelho ................................................................................................ s/c 
22609050-002- Kit cor verde ........................................................................................................ s/c
22609050-003 -Kit cor azul ........................................................................................................... s/c

Accesorios

22605083 - Apoio de pés centrais  ......................................................................................... 250 €
22609030 - Trepa-passeios para Q100 R  .........................................................................197,13 €
22609020 - Kit ajuste altura do assento ............................................................................ 88,28 € 

22600200 Q200 R- Com configuração standard ..................................... 3.200 €

       ref.            artigo                                           P.V.P. Rec

Kit cores- Seleccione uma cor
22609050-001 - Kit cor vermelho ................................................................................................s/c 
22609050-002- Kit cor verde ........................................................................................................s/c
22609050-003 -Kit cor azul ...........................................................................................................s/c

Accesorios

22609035 -  Trepa-passeios para Q200 R ........................................................................ 197,13 €
22609020- Kit ajuste altura do assento ............................................................................. 88,28 €

Características standard  
 • Ultra compacta: 
 - Largura total: 54 cm 
 - Longitude total: 101 cm (97 cm. com apoio de pés centrais) 
• Velocidade: 6km/h                                                                                          
• Rodas dianteiras de 8" e traseiras de 12.5", maciças pretas 
• Baterias de 55 Amp 
• Almofada 5 cm 
• Largura do assento ajustável: 42 a 54 cm                                                   
• Ângulo do assento ajustável: 0º,3º,6º 
• Ângulo do encosto ajustável: 0º,4º,8º y 12º 
• Profundidade do assento ajustável: 41 a 51 cm                                 
• Encosto abatível. Apoio de braços e apoio de pés desmontável

• Ultra compacta- Largura total: 58 cm/ Longitude total: 107 cm 
• Velocidade: 10km/h                                                                                          
• Rodas dianteiras de 9" e traseiras de 14", maciças pretas 
• Baterias de 55 Amp 
• Almofada 5 cm 
• Largura do assento ajustável: 42 a 48 cm                                                   
• Ângulo do assento ajustável: 0º,3º,6º 
• Ângulo do enconsto ajustável: 0º,4º,8º y 12º 
• Profundidade do assento ajustável: 41 a 51 cm                                
• Encosto abatível. Apoio de braços e apoio de pés desmontável

Características standard  
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22600150 Q100 R- Largura do assento 48 cm (ajustável até 54 cm).... 3.200 €


