
Stylový, kompaktní, 
obratný a zároveň 
extrémně skladný

Q série
Elektrických vozíků



CHYTRÉ ŘEŠENÍ NEJEN NA CESTY

Elektrický vozík Q50 R nabízí ideální řešení pro základní 
uživatele elektrických vozíků. Rozšiřuje flotilu Q-řady, je 
praktický a zároveň stylový.  
Cestujte v naprostém pohodlí.

Pusťte si do svého života barvy! S elegantním 
matným černým rámem a výběrem ze tří barevných 
sad se Q 50 R přizpůsobí vašemu vkusu..

RYCHLÉ A SNADNÉ SKLÁDÁNÍ
PRO PŘEPRAVU A USKLADNĚNÍ

Q 50 R složíte jednou rukou během několika vteřin s minimálním úsilím, bez 
nářadí a bez nutnosti vyjmout baterii. Jednoduše stisknete páku a zatlačíte 
zádovou opěrku dopředu. Vezměte s sebou Q50 R kamkoliv chcete, kdykoliv 
potřebujete. Díky jeho kompaktní velikosti se vejde do kufru jakéhokoliv 
automobilu. Nový design sklopného stupátka zaručuje, že se Q50 R skutečně 
složí do nejmenší možné velikosti a při přesunech na různá místa vám nebude 
překážet.  

Q50 R vám poskytne vše, co potřebujete pro jízdu bez stresu!

Jednoduchou údržbu - díky bezkonkurenčnímu dojezdu až 50 km budete na každém výletě tak 
dlouho, jak potřebujete. Plná 8” a 12” kola s blatníky se snadno vyrovnají jak s vnitřním, tak i 
venkovním terénem jen s minimální údržbou.
Zvýšený komfort sezení - polstrovaný sedací polštář a vypínatelná zádová opěrka jsou zárukou 
pohodlí po celou dobu používání vozíku.
Systém dvojitého odpružení - přední a zadní odpružení zajišťují dokonalou rovnováhu mezi jízdním 
komfortem a optimální trakcí. 
Úložný prostor - prostorná a bezpečná kapsa na zip pod sedadlem na základní potřeby.



VYSOCE KVALITNÍ
VSI ELEKTRONIKA A 
LITHIOVÉ BATERIE

POKROČILÁ TECHNOLOGIE 
MOTORŮ

S vysoce účinnými bezuhlíkovými motory o výkonu 200 W od společnosti 
LINIX (jeden z předních světových výrobců motorů) 
Q50 R poskytuje výjimečný jízdní výkon v kombinaci se snadnou údržbou 
pro bezstarostnou jízdu. Řadové motory navíc optimalizují účinnost 
a maximalizují dojezd. V případě potřeby je vozík možno v režimu 
volnoběhu i manuálně tlačit.  

ZÁRUKA KVALITY A 
BEZPEČNOSTI

Model Q50 R byl důkladně testován, aby splňoval 
všechny příslušné bezpečnostní normy a předpisy 
a poskytoval spolehlivý a špičkový výkon, kdykoliv 
budete potřebovat. Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě 
modelu Q 50R, že poskytujeme 5 letou záruku na 
podvozek. 

Q50 R je vybaven elektronikou firmy Curtiss-Wright, 
přední světové značky uznávané pro vysokou kvalitu a 
spolehlivost. Jednoduchý integrovaný odklopný joystick v 
kombinaci s vysoce kvalitními lithiovými 30 Ah bateriemi 
je zárukou precizního řízení, odolnosti, jednoduché údržby 
a výjimečného dojezdu až 50 km. Připravte se užít si delší 
výlety se zvýšeným komfortem. 



Další informace najdete na internetových stránkách www.letmo.sk.
Uvedené technické specifikace a obrázky mají pouze informativní 
charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez výslovného 
upozornění.

TECHNICKÁ DATA

Max.hmotnost uživatele

Celková délka vozíku

Výška zádové opěrky

Elektronika

Hloubka sedu

Maximální rychlost

Výška područek

Šířka sedu

Výška sedu 3 barvy: červená, zelená a modráBarevné doplňky

37,5 kg (31,8 kg bez baterie)Hmotnost vozíku

Baterie

136 kg

Min. 85,5 cm, max. 109 cm

45 nebo 55 cm 

VSI (Curtiss & Wright)

45 cm (hloubka sedacího polštáře)

6 km/h

27 cm (od základny sedu)

43 cm (šířka sedacího polštáře)

50 cm (bez sedacího polštáře)

30 Ah,  Lithium

 Maximální výška překážky 5 cm

Maximální stoupání

Motory 

8° (dynamická stabilita)

2 x 200 Watt, bezuhlíkové

Kola Zadní kola 12” plná/ Přední kola: 8” plná

Šířka ve složeném stavu 60 cm

Délka ve složeném stavu 80 cm

Výška ve složeném stavu 40 cm Nabíječka 24 V, 5 Amp

Celková šířka vozíku 60 cm

Celková výška vozíku Min. 90,5 cm, max.100,5 cm

5,5 kgHmotnost baterie

29,5 kg (bez baterie, sedáku nebo zádové opěrky)Hmotnost vozíku bez baterie

Dojezd 50 km
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