
Elite2 XS
Elite2 Plus



Conforto, velocidade 
e rendimento em 
exteriores

Elite2 XS
Elite2 Plus

Elite2 XS de 3 rodas
Com cesta frontal de serie

Elite2 Plus de 3 rodas
Com cesta frontal de serie
Apoio de cabeça (opcional)



Condução agradável e máxima segurança na estrada
Elite² Plus e Elite² XS são 2 robustas scooters de exterior de 3 rodas, companheiras ideais para 
uma viagem segura e confortável. Com suspensão dianteira e traseira, velocidade máxima 
de 15 km/h e homologadas para usuários de e até 175 kg.

Ambos os modelos vêm equipados de serie com rodas grandes, 
pára-choques traseiro e suspensão  nas rodas dianteiras e 
também nas rodas traseiras para garantir uma condução suave 
e confortável em terrenos irregulares. Além disso, garantida 
uma grande potencia graças às suas baterias de 70 Amp que 
permitem alcançar uma velocidade máxima de e até 15 km/h.

Potencia e velocidade para exteriores

E uma condução agradável...

Máxima segurança

...graças ao assento acolchoado de grande qualidade, 
giratório 360º e ajustável em altura e profundidade. 
O guiador também é ajustável em ângulo para 
facilitar as transferências e encontrar a postura mais 
cómoda para o usuário. Os apoios de braços podem 
regular-se em ângulo e são abatíveis para facilitar a 
entrada/saída da scooter. 
Com uma prática cesta dianteira e compartimento na 
parte inferior do guiador para transportar objetos.

Guiador ajustável que garante 
o conforto e uma boa postura 
durante a condução. 

Para garantir a máxima segurança na estrada, as scooters Elite² Plus 
e Elite² Xs incorporam de serie luzes LED, travão de mão e rodas anti 
volteio.
Ambas se caracterizam pela sua robusta estrutura, que faz com que 
estejam homologadas para usuários de e até 175 kg.
Além disso, ambas, superaram com êxito as provas de colisão 
conforme a normativa ISO 7176-19, que as creditam como assento 
seguro durante o transporte num veículo, utilizando um sistema 
de retenção de 4 pontos.



Elite² Plus oferece uns resultados de condução imbatíveis graças a seu avançado sistema de suspensão, 
que permite um movimento de até 85 mm na suspensão traseira e 50 mm na dianteira.

Rodas grandes de 14“ com jante de alumínio 
e alto perfil para incrementar a tração. 
Amortecedor dianteiro e travões de disco.

Punhos ergonómicos, 
(tipo volante) com 
monitor LCD multi-
funções e cómodos 
botões pulsadores

Visibilidade garantida graças às luzes LED; luzes 
dianteiras e traseiras, indicadores e luzes de 
travagem.

Guarda-lamas, rodas anti volteio e pára-choques 
traseiro de serie.

Elite2 Plus
Deixe as preocupações em casa! Sterling Elite² Plus foi desenhada 
para que possa desfrutar da sua viagem com total comodidade. 
Equipada com rodas grandes de 14“, velocidade máxima de 15 
km/h, um avançado sistema eletrónico e suspensão traseira 
hidráulica ajustável. A scooter incorpora além do amortecedor 
dianteiro, que ajuda a absorver as irregularidades do caminho, 
travões de disco para um maior conforto e precisão na travagem.

A condução é muito intuitiva e simples. O guiador, é ajustável em 
altura 5 cm, dispõe de um amplo monitor LCD onde o usuário 
pode visualizar os parâmetros tais como, a velocidade, a carga das 
baterias, a temperatura ambiente, as horas de condução, e também 
os quilómetros percorridos. 

Através dos botões do quadro pode controlar os perfis de condução 
(interiores/exteriores), as luzes e os indicadores. 

Condução de elevado nível, com a melhor suspensão

Com cesta frontal de serie
Apoio de cabeça (opcional)



Sterling Elite² XS cumpre com os requisitos mais exigentes em 
relação ao desenho e prestações para que desfrute dos seus 
passeios ao ar livre com total segurança e sem renunciar ao 
conforto.

Equipada de serie com suspensão dianteira e traseira e rodas 
de 13“, Elite² XS garantido um passeio agradável e uma 
condução suave em terrenos irregulares, permitindo alcançar 
uma velocidade máxima de e até 15 km/h.

Com assento acolchoado de elevada qualidade e múltiplos 
ajustes para que o usuário possa encontrar em todo o momento 
a posição que resulte mais cómoda.

Suspensão traseira ajustável, guarda-lamas, 
rodas anti volteio e pára-choques traseiro de 
serie.

Assento acolchoado, giratório 360°, ajustável 
e com suporte lateral lombar. Extensão do 
encosto opcional.

Rodas dianteiras de 13“ com amortecedores 
frontais para uma condução mais cómoda.

Punhos amplos e ergonómicos e alavanca de controlo manejável com um dedo. Guiador 
ajustável em ângulo para assegurar o conforto e uma boa postura durante a condução.

Visibilidade garantida graças às luzes LED; 
luzes dianteiras e traseiras, indicadores e 
luzes de travagem.

Elite2 XS
Velocidade e conforto na scooter de 3 rodas

Com cesta frontal de serie



Elite2 Plus / Elite2 XS
Conforto, velocidade e 
rendimento em exteriores

Especificações técnicas 

Largura total 650 mm  670 mm Peso total 140 kg 132 kg

Comprimento total 1390 mm 1390 mm Peso das baterias (unidade) 23 kg 23 kg

Altura do assento ajustável 440 - 540 mm 440 - 540 mm Peso do assento 17 kg 17 kg

Profundidade de assento 460 mm 460 mm Raio de giro 1400 mm 1400 mm

Largura de assento 475 mm 475 mm Inclinação máxima de segurança 15º 15º

Altura do encosto 510 mm 510 mm Distancia da base ao solo 135 mm 135 mm

Velocidade 15 km/h 15 km/h Rodas dianteiras 14” maciças    13“ maciças 

Baterias 70 Amp 70 Amp Rodas traseiras 14” maciças   13“ maciças 

Autonomía máxima* 44 km* 44 km* Luzes e Indicadores Sim Sim

Cor Azul Azul Passeios Máx 100 mm Máx 100 mm

Peso máx. usuário  
(incl. cargas adicionais) 175 kg 175 kg
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* Autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso do usuário, o terreno, o uso e as condições meteorológicas podem afetar o seu rendimento/ 
desempenho.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, 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

Elite² Plus 3 rodas Elite² XS 3 rodas Elite² Plus 3 rodas Elite² XS 3 rodas

650 mm Elite² Plus  
670 mm Elite² XS

175 kg

475 mm 460 mm

1390 mm

Ajustável
440-540 mm
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