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Tão pequena e manejável             
        que te levará 
             a todas as partes

Little Gem®2



Acessível

Porque, graças aos seus apoios de braços 
rebatíveis, o seu assento giratório e o seu 
guiador ajustável podes deslocar-te para a 
frente, poderás subir e descer da scooter de 
uma maneira mais fácil e cómoda.

Confortável e manejável

Com o cesto dianteiro poderás levar objectos 
e tem comandos mais acessíveis e fáceis de 
manejar.

Fácil de desmontar e 
transportar

A Little Gem®² desmonta-se fácilmente, 
para que possas levá-la para qualquer 
parte. Apenas tens que retirar o assento, 
retirar as baterias e retirar a alavanca de 
desmontagem. O trem traseiro separa-se do 
resto da estrutura em poucos segundos.
Assim, podes guardá-la fácilmente, por 
exemplo, na mala do carro.

Com apenas 51 cms de largura e com um pequeno raio de giro a Little Gem®² 
é a scooter ideal para se mover tanto em interiores, bem como em exteriores.

Trem traseiro desmontável em segundos, com 
sistema de asa dupla para facilitar o transporte

Comando simples Amplo espaço para os pés

Guiador ajustável mediante alavanca Assento acolchoado, giratório, com apoio de braços 
rebatíveis

Guiador dobrável e regulável em posição para 
facilitar o transporte
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Especificações técnicas

Ajustável 
385 a 485 mm

900 mm

Tão pequena e manejável que te 
levará a todas as partes

510 mm 980 mm

Versão    4 rodas

Largura total                510 mm

Longitude total                980 mm

Altura total                                                                             900 mm

Altura do assento                                          Ajustável 385 a 485 mm

Velocidade máxima   6.4 km/h 

Baterias   12 Amp

Autonomia máxima*                   16 km

Cor   Azul 

Peso máx.utilizador (incl. cargas adicionais)  113 kg

Peso total   40 kg

Peso das baterías (unidade)                    4.31 kg

Peso assento                                    10.4 kg 

Peso trem traseiro                     10.8 kg

Peso da parte mais pesada            16 kg 

Raio de giro                    1150 mm 

Inclinação máx.  9º

Distância chão-base        70 mm

Pneus                      Maciças

Rodas dianteiras  175 mm (7“) 

Rodas traseiras  190 mm (7.5“)

Luzes e Indicadores  Não

*A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos
e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm


