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DANE TECHNICZNE
SalSa M2       // Wózek z napędem na oś środkową

Max. waga użytkownika: 140 kg Akumulatory: 50 i 60 Ah

Koła przednie i tylne: 7" pełne Max. kąt podjazdu: 8° (14 %)

Koła napędowe: 13" pełne i pneumatyczne Szerokość całkowita: 61 cm (2-bieg. silnik); 62 cm (4-bieg. silnik)

Szerokość siedziska: 41 – 51 cm Promień skrętu: max. 67 cm z 70° odchylanymi podnóżkami

Głębokość siedziska: 41 – 51 cm Max. wysokość krawężnika: 7 cm 

Max. prędkość: 6 km/h i 10 km/h Kolory: 4 kolory - czerwony, niebieski, biały i czarny

Max. zasięg (ISO 7176-4): 26 km (32 km z 60 Ah) Transport (ISO 7176-19): 4 punktowe zaczepienie i sys. dokujący Dahl



KOLEJNY KROK 
W EWOLUCJI 
DZIAŁANIA I STYLU



Odkryj kolejny krok w ewolucji działania i stylu – Quickie Salsa M2.
Salsa M2 bez wysiłku łączy nadzwyczajne możliwości manewru 
wewnątrz pomieszczeń i wspaniałe osiągi w terenie oraz 
przyciągający wzrok stylowy wygląd. 

wybierz niezawodne 
działanie wewnątrz ...

Ú  Amortyzacja 
Ciesz się jazdą bez zakłóceń nawet 
na nierównym  terenie. 

ê  Nadzwyczajne możliwości manewru dzięki 
kompaktowemu promieniowi skrętu oraz 
opatentowanej technologii napędu na 
środkowe koło.

ê  Dostęp do wąskich korytarzy, przejść w 
windach i ograniczonych przestrzeniach dzięki 
niewielkim wymiarom podwozia. 

ê  Łatwy transfer z wózka i na wózek, bezprob-
lemowy dostęp do pojazdu z niższą niż kiedy-
kolwiek wysokością siedziska od 43 cm (17“) z 
elektrycznym przechyłem, lub 45 cm (17.5“) z 
opcją przechyłu i podnoszenia siedziska.



Dzięki wysoko zaawansowanej technologii i dostępnym 
opcjom Salsa M2 osiąga wspaniałe rezultaty w terenie.

... i na zewnątrz!

2 lub 4 biegunowe silniki
Silniki z prędkością 6 
i 10 km/h

Akumulatory 50 i 60 Ah
Zasięg 26 km (32 km z 60 Ah) zgodnie ze 
stanardami ISO

ê  Ciesz się gładką i stabilną jazdą nawet po nierównym terenie dzięki opatentowanemu 
zawieszeniu kołowemu - sześć kół z niezależną amortyzacją łagodzi każde wstrząsy. 

ê  Technologia Quickie ze środkiem ciężkości ulokowanym dokładnie nad kołem 
napędomwym zapewnia maksymalną kontrolę trakcji oraz sprawia, że nigdy nie byłeś 
w bezpieczeniejszej pozycji jako kierujący. 

ê  Więcej kilometrów po jendym ładowaniu! Wykorzystaj super efektywną opcję 
prędkości 6 km/h zasilanej akumulatorami 60 Ah, która dostarcza 10 % więcej zasięgu 
po ładowaniu.   

ê Wybierz prędkość, obroty i osiągi z opcjonalnym sterownikiem 120 Ah i 4- biegunowym 
silnikiem z prędkością 10 km/h. 

Jakiekolwiek są Twoje wymagania i potrzeby, szeroki zakres opcji w Salsie M2 zapewnia 
optymalny balans pomiędzy ekscytującą jazdę i doskonałą wydajnością.  



Salsa M2 łączy piękny klasyczny styl Quickie z  prawdziwie sportowymi osiągami 
- to z pewnością przyciąga uwagę. 

wYBierz StYL 
PrzYCiąGaJąCY wzrOK...

ê  Wyróżnij się z tłumu jednym z czterech kolorów obudowy: czarnym matowym, klasycznym 
białym, intrygującym czerwonym lub elektryzującym niebieskim - mamy kolory pasujące do 
każdej okazji i każdego gustu.

ê  Bądź widoczny z jasnymi światłami i kierunkowskazami LED wbudowanymi w tylny panel 
obudowy. 

ê  Stwórz swój niepowtarzalny styl! Zbuduj swoją Salsę M2 z naszą usługą Built-4-Me, dostępna 
wyłącznie dla marki Quickie.

Jeśli chcesz się wyróżniać z tłumu, przyciągać uwagę lub po prostu wyrazić 
siebie - Salsa M2 jest zawsze w dobrym stylu . 

Ú		Cztery	kolory	osłon

ÚZbuduj	swoją	niepowtarzalną	
Salsę	M2  	z	naszą	usługą	B4m



... i FUnKCJOnaLnOŚĆ

Elektryczny przechył 
(0° do 30°) z regulacją 
środka ciężkości 
zapewnia odpowiedni 
balans. 

Ú		Składane	oparcie 
Wyjmowane oparcie zapewnia kompatkowy 
rozmiar ułatwiający transport i przechowywanie. 

Wysokie osiągi w działaniu oraz niezaprzeczalny styl nie oznaczają kompromisu w sprawie 
funkcjonalności.  
Salsa M2 dostarcza wspaniałych praktycznych rozwiązań w codziennym życiu: 

ê  Odchylane podłokietniki ułatwiające transfer na wózek i z wózka, poza tym zapewniające  
łatwy i bliski dostęp do biurka. 

ê  Bezproblemowy podjazd pod 7 cm przeszkody i krawęźniki. 

ê  Opcja podnoszenia na 30 cm zapewnia łatwy dostęp do lady, szafek czy blatów.

ê  Prowadź swój pojazd komfortowo ze swojej Salsy M2 bądź ciesz sie bezproblemowym transportem 
i spokojem ducha z przetestowanym rozwiązaniem systemu dokującego DAHL. Salsa M2 przeszła 
testy zgodnie z normą ISO 7176-19. 

Działanie, styl i funkcjonalność - bez kompromisów. Wybierz z szerokiej grupy opcji, aby stworzyć 
Salsę M2 na miarę swoją i swojego stylu życia. Żyj bez ograniczeń! 



dopuszczona do transportu w pojazdach 
Salsa M2 przeszła testy zgodnie z normą ISO 7176-19 i jest 
dopuszczona to transportu w pojazdach. Testy zostały 
przeprowadzone z 4-punktowym systemem mocującym oraz 
opcjonalnym systemem dokującym Dahl ułatwiającym mocowanie.
 



// ELEKTRYCZNE PRZECHYLENIE Z 
REGULACJĄ	ŚRODKA	CIĘŻKOŚCI

Przechylenie w zakresie 0° do 30°
z dodatkowym mechanizmem przenoszenia 
środka ciężkości.

// ELEKTRYCZNIE	ODCHYLANE	
OPARCIE

Oferuje zakres od -5° do 30°.  
Łatwe w dostosowaniu, jeśli z biegiem 
czasu wymagane jest wyższe wsparcie.

//	PELOTY	BOCZNE

Regulowane peloty zapewniają 
możliwość zaawansowanego pozycjo-
nowania.

//	CZTERY	RÓŻNE	SILNIKI

- 6km/h 2-bieg. standardowy
- 6km/h 2-bieg. wyczynowy
- 10kph 2-bieg. standardowy
- 10kph 4-bieg. HD

//	ŁATWY	SERWIS

Łatwy dostęp do akumulatorów bez 
narzędzi. Górna pokrywa przymoco-
wana za pomocą rzepów.

//	DOSTĘPNY	PEŁNY	ZAKRES	
STEROWNIKÓW

-  Standardowy VR2 
(do dwóch aktuatorów)

-  Do 4 aktuatorów osobna skrzynka 
kontrolna

- Podwójny sterownik
- Opcjonalny sterownik R-Net
- Pełny zakres sterowników specjal-
nych

Skonfiguruj Salsę M2 wg indywidualnych potrzeb – Wybierz wśród dostępnych opcji.
Dalsze informacje można znaleźć na formularzu zamówienia.


