
Doskonałe właściwości 

w terenie i optymalne możliowści 

w pomieszczeniach zamkniętych.

SQUOD
Wózek legenda. 

Doceniony za 

trwałość 

i niezawodność.



Doskonała manewrowalność oraz stabilność konstrukcji. Przednie koła o 
rozmiarze 10' bardzo dobrze sobie radzą w terenie wymagającym. SQUOD 
poradzi sobie bez żadnych problemów zarówno na powierzchni utwardzonej 
jak i na szutrze i trawie.

Wózek charakteryzuje się fantastycznymi osiągami. 
l Mocne baterie 55 Ah gwarantują w optymalnych warunkach zasięg nawet 
do 35 km.
l Silniki standardowe 220 W zapewniają odpowiednią moc w podróżowaniu.
l Zaawansowany technologicznie system sterujący 

l Niewielkie rozmiary podwozia pozwalają poruszać się swobodnie w wąskich 

korytarzach i windach. 

... Extremalna trwałość mechaniczna 
potwierdzona tysiącami 
sztuk sprzedanych w kraju 
i na świecie.

...NA ZEWNĄTRZ

...DO WEWNĄTRZ

SQUOD to jest wózek legenda pod względem trwałości i wytrzymałości w naszej 
ofercie. Niezwykle skuteczny w warunkach terenowych , ale zarazem w małych 
pomieszczeniach dzieki swoim kompaktowym rozmiarom.

Nowoczesne oświetlenie diodowe zawsze oświetli drogę kiedy złapie ciebie 
zmrok. I zawsze będziesz widoczny na drodze kiedy podczas jesiennych szarych 
dni widoczność jest ograniczona.

Wózek powinien być dokładnie dopasowany do 
użytkownika. Zimą kiedy wydaje się być trochę
ciasno po prostu zmień szerokość siedziska. 



...ESTETYKA
Nowy wygląd kół tylnych w modnym czarnym kolorze

i akcencie niebieski powoduje , że wózek sprawia 

nowoczesne  i estetyczne wrażenie.

...WYDAJNOŚĆ

Prosty i bardzo wydajny:

l    Intuicyjny,

l    ergonomiczny,

l    bardzo mała siła nacisku , tylko 190 g,

l    umożliwia jednoczesną jazdę i regulację fotela,

l    bezprzewodowa łączność ze smartfonem i 

tabletem.

Adaptacja do różnych rodzajów nawierzchni:

l    LINX adaptuje napęd do różnych nawierzchni , 

po których porusza się wózek nawet przy niskiej 

prędkości. Sterownik w sposób ciągły analizuje 

warunki i adaptuje się do nich. Zwiększa się w ten 

sposób kontrola nad wózkiem nawet w przypadku 

ruszania na cienkim dywanie.

Niezawodność i zaufanie

l    LINX  analizuje pracę i obciążenie obu silników 

niezależnie i dokonuje ciągłej kompensacji. Jazda 

staje się komfortowa i pewna.

2x12V 73 Ah**

** opcja 

* zawsze w rozmiarze wózka 39 cm

*



SQUOD Jest wózkiem bardzo funkcjonalnym w wersji

standardowej. Zmiana kąta siedziska, oparcia, oraz płyty

pod stopą zagwarantuje właściwe pozycjonowanie i 

optymalną stabilną postawę siedzącą.

...KONFIGUROWALNOŚĆ

...FUNKCJONALNOŚĆ

SQUOD jest wóz

go wyposażyć w całą

kiem w pełni konfigurowalnym. Można 

 gamę opcji dodatkowych , które

spełnią oczekiwania i indywidualne wymagania

użytkownika. SQUOD jest konstrukcją bezkompromisową

I na pewno spełni twoje oczekiwania! 
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