
 

 
 

Product informatie Scout Mobility X10 “S Editie" 

 
Als elke centimeter telt kunnen 

de S edities van de X10 wellicht 

een oplossing vormen. 

 

Elke X10 aandrijfvariant kent 

ook een S editie, dit houdt in 

dat het chassis slechts 54 cm 

smal is. Gemeten aan de 

buitenzijde van de 14” 

aandrijfwielen. 

Dus een volwaardige elektrische 

rolstoel met 14 inch 

buitenwielen die zo compact is 

dat je er binnenshuis nog mee 

kunt functioneren. 

 
 

 
 
 

Zéér compact 

54 cm smal 

Behoud van volwassen bandenmaat 

Binnen- en buitengebruik 

Dus bent u wat minder ruim 

behuisd, of maakt u gebruik van 

een lift in de woning dan kan de 

S editie een uitkomst zijn. 
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Technische specificaties* Scout Mobility S Edities 

Distributeur: 

EN 12184 Commandeur RT 

ISO 7176-19 Graanmarkt 13 

1681 PA Zwaagdijk 

Tel: 0228-568080 

info@commandeurrevalidatietechniek.nl 

 
 

Afmetingen: FWD RWD MWD 

Totale lengte 1060 mm 1130 mm 1060 mm 

Lengte zonder beensteunen 950 mm 870 mm 900 mm 

Breedte 540 mm 540 mm 540 mm 

Bodemvrijheid 75 mm 75 mm 75 mm 

Minimale zithoogte (bovenkant zitframe in 0 graden)        390 mm 390 mm 390 mm 

Minimale zithoogte (met elektrische hoog-laag verstelling)      390 mm 390 mm 390 mm 

Minimale zithoogte incl. zitkussen (in 0 graden) 460 mm 460 mm 460 mm 

 
Elektrische verstellingen: 

Elektrische hoog-laag verstelling (slag) 300 mm 

Elektrische kantelverstelling 45 graden 

Elektrische kantelverstelling i.c.m hoog-laag 45 graden 

Elektrische rughoekverstelling van 88 graden tot 128 graden 

Elektrische beensteunen : centraal of elektrische comfort beensteunen 

 
Afmetingen van het Agilo zitsysteem: 

Agilo Small Agilo standaard 

zitbreedte van : 360 mm tot 460 mm 420 mm tot 540 mm 

zitdiepte van : 400 mm tot 520 mm 420 mm tot 550 mm 

armleggerhoogte van : 195 mm tot 340 mm 

 
Gewichten: 

Maximaal gebruikersgewicht 120 kg 

Gewicht van de rolstoel 110 kg 

 
 
Snelheid en actieradius: 

Snelheid 10 km/h 

Actieradius 26 km 
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