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de ideale
 offroad rolstoel 

Extreme X8



Magic Mobility is onderdeel van de 
Sunrise Medical familie.

Voor slechtzienden kan dit document worden 
bekeken in pdf-formaat op de website 

www.SunriseMedical.nl

®

De Extreme X8 van Magic Mobility geeft je vrijheid 
die je altijd hebt gewild. Kinderkopjes, zand, sneeuw, 
ongerepte natuur*, de X8 is je ideale partner op 
zowat elke bestemming. Met ongeëvenaarde 
offroad prestaties en betrouwbaarheid op elk 
terrein: de krachtige motoren, het efficiënte 
vierwielaandrijvingsysteem en de 14” offroad banden 
zorgen ervoor dat de Extreme X8 bijna elk obstakel 
overwint.

Basis specificaties:*

• Totale lengte: 1030 mm

•  Totale breedte: 710 mm

•  Zithoogte:  470 mm (490 mm met 
wegzwenkbare beensteunen)

•  Max. gebruikersgewicht: 182 kg 
(155 kg  met hoog/laag - en/of 
kantelverstelling)

• Max. snelheid: 10 km/u

•  Motor: 4-polig, 4 x 700 W 

•  Wielen: Offroad 14”, zwart

• Centrale beensteun

• Accu’s en lader

Mogelijke opties:

•  Diverse zit- en rughoek-
verstellingen waaronder hoog/
laag 300 mm  gecombineerd 
met kantelverstelling 45°  en 
mechanische rughoekinstelling  
90° - 120°

• Geprofileerd zitkussen met stoffen 
   of vinyl bekleding en Magic rehab 
   rugkussen

• Hoofdsteun

•  Beensteunen: centrale beensteun, 
elektrische centrale beensteun, 
wegzwenkbare beensteunen en 
elektrisch lengte compenserende 
beensteunen

• Verschillende voetplaten mogelijk

• Standaard - en  
   opklapbare armsteunen en 
   standaard - en p-vormige 
   armleggers

Accessoires:

•  24V LED verlichting

• Baggagedrager

• 12V en USB laadpoort

• Tashaken

• Oprolbare heupgordel 
 
Design opties 

• Velgen zilver en zwart 

Bekappingdesign

• Flame Red (rood) 

• Ocean Blue (blauw)

• Stealth Black (zwart)

• Desert Tangerine (oranje) 

• Sunrise Yellow (geel)

• Forest Green (groen)

• Camo Forest (camouflage) 

• Flames Fury (vlammen) 

De perfecte rolstoel voor:**

• Actief (buiten)stedelijk leven 

• Extreme offroad avonturen

• Het dagelijkse offroad buitenleven 
   en -werken

Basis opties:

MAGIC MOBILITY 
EXTREME X8

FLAME RED -  ZWARTE VELGEN

OCEAN BLUE -  ZILVEREN VELGEN

CAMO FOREST -  ZWARTE VELGEN

*Specificaties zijn aan verandering onderhevig.  Kijk voor de meest recente versie op de website.
**Let op! De rolstoel heeft elektrische motoren waardoor je nooit door/in water, rivieren en de zee mag rijden.



“we ontwerpen 
al meer dan 25 
jaar vanuit 
MELBOURNE 
AUSTRALIË 
bijzondere 
rolstoelen, 
zodat jij het 
leven kan 
leiden dat jij 
wilt”

  Ashley Daff 
    R&D  Director

aandacht voor 
elk detail

Door samen te werken, kunnen 
we uitzoeken hoe we je rolstoel 
uniek kunnen maken. We 
weten dat kleine details een 
groot verschil maken.

kan tegen een 
stootje

We doen nooit concessies aan  
de kwaliteit. Jouw rolstoel is 
jouw mobiliteit, dus daarom  
staat betrouwbaarheid voorop. 
We besteden veel liever tijd 
aan het verbeteren van onze 
producten dan aan het  
repareren ervan.

ontwikkeld 
tot de laatste 
bout

Als we denken dat we het 
beter kunnen maken, doen 
we dat. Ons technische 
team is hands-on en werkt 
zij aan zij met klanten en 
therapeuten. Het hele Magic 
team werkt continu aan het 
verbeteren van de ervaring, 
van het kiezen van een 
Magic rolstoel tot aan zijn 
prestaties op de plaatsen 
waar je heen wilt gaan. 

meer comfort 

De individueel instelbare 
elektrische opties bieden je 
optimaal zitcomfort. Door 
de grote offroad banden 
rijd je super comfortabel en 
het beklimmen van stoepen 
en andere obstakels kost 
door de krachtige motoren 
absoluut geen moeite. 



verleg je 
grenzen

Met de Extreme X8 ga je 
op zoek naar je grenzen, 
daag je jezelf uit en geniet 
je van je nieuwe vrijheid en 
onafhankelijkheid.

de rolstoel 
werkt voor jou

Onze rolstoelen zijn te vinden 
op o.a. bouwplaatsen en 
boerderijen, in stallen en  
havens –  zodat iedereen kan  
blijven werken. 

ga op pad

Rij over straat, over het 
strand, in de bossen of in de 
sneeuw.*

* Niet door de zee, een rivier of een 
meer rijden,

“ Binnen 1 uur 
na levering 
reed ik in de 
bossen en over 
het strand. 
Een droom die 
uitkwam en het 
gaf me een 
onbeschrijfe-
lijk gevoel van 
vrijheid”. 

  Nick 
Australie

www.SunriseMedical.nl


