
Sapphire®²



Sapphire®²
Grande maneabilidade 
com a máxima estabilidade



Pega dupla para levantar mais cómodamente o 
trem traseiro.

O guiador pega-se totalmente para o transporte.

O sistema de desmontagem permite separar a Sapphire em 2 partes rápidamente, sem os incómodos 
cabos e ligações.

Pode levar-te muito longe
Rápido! Agora desfruta de todas as 
vantajens e comodidades da Sterling 
Sapphire2: estabilidade das 4 rodas, amplo 
espaço para os pés, punhos amplos e 
ergonómicos, baterias de fácil instalação, 
grande conforto...

Transportável 
Agora podes transportar a tua Sapphire2 
no carro sem problemas porque, além 
de se desmontar em duas partes, conta 
com o sistema de pega dupla Sterling® 
lift. Estas duas pegas são uma importante 
ajuda para levantar o trem traseiro e 
meter, por exemplo, na mala do carro. 

Desmontável
Desmontar a nova Sapphire é como comer 
um pão!
Só tem que que retirar o assento, retirar 
as baterias e levantar a alavanca de 
desmontagem para separar rápidamente, 
em duas partes bastante manejáveis
Assim é fácil !

Espaço amplo para os pés.Comandos muitos acessíveis e cómodos.

Transportar uma scooter nunca foi tão fácil como agora
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Sapphire®²
Grande maneabilidade com a 
máxima estabilidade
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430 mm

Ajustável
420 a 550 mm

Ajustável 
420 a 640 mm

590 mm

Especificações técnicas

Peso da parte mais pesada (trem dianteiro)  22,5 kg

Peso assento                                           12,5 kg

Peso unidade tractora  19,5 kg

Peso bateria (unidade) 12 kg

Raio de giro  1400 mm

Inclinação máx.

                    14º (peso utilizador 113 kg) ou 10º (peso utilizador 150 kg) 

Distância chão-base  95 mm

Pneus Pneumáticos

Rodas dianteiras  225 mm (9“)

Rodas traseiras  265 mm (10.5“)

Luzes                                    Sim 

 

1210 mm

960 mm

Versão 4  rodas

Largura total                                                                          590 mm

Longitude total               1210 mm

Altura total                  960 mm

Altura do assento                                          Ajustável 420 a 550 mm

Velocidade máxima 6,5 km/h

Baterias  35 Amp

Carregador (incorporado) 5 Amp

Autonomia máxima*                   30 km

Cor   Cinzento

Peso máx.utilizador (incl. cargas adicionais)  150 kg

Peso total  79 kg

*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
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