Where you want to be.

Where you
want to be.
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Betrouwbaar en uiterst functioneel in al zijn
eenvoud. Ontworpen voor een mobiel leven voor
iedereen die dit anders niet zou hebben.

De Sterling scootmobielen zijn ontworpen voor uw
dagelijkse trips. De goede prestaties en het uitstekende
comfort bieden u de vrijheid om erop uit te gaan.
Met diverse modellen en uiteenlopende levensstijlen kan
Sterling aan de verschillende wensen tegemoet komen.

Vrijheid is om de hoek, ontdek de scootmobiel die
voldoet aan uw behoeften!

Inspireer uwzelf...

LITTLE GEM
De Sterling Little Gem is misschien klein, maar een reus wanneer het gaat om manoeu
vreerbaarheid en flexibiliteit. Door zijn compactheid en het Gem-Lock systeem is de
scootermobiel heel makkelijk te vervoeren. Met de Little Gem heeft u de ideale partner voor
onderweg of u nu gaat winkelen, reizen of een blokje om wilt.
De Little Gem is in een handomdraai deelbaar, zodat u hem eenvoudig kan verkleinen voor
transport in de kofferbak van uw auto. De Little Gem is deelbaar door het speciale ontgrendelingssysteem; één hendel, zonder kabels, zonder schroeven en zonder gereedschap.
Makkelijk deelbaar met het Gem-Lock
systeem.
Versie

4-wiel

Transport

Kleur

Blauw & Rood

 Eenvoudig deelbaar met Gem-Lock

Totale lengte

98 cm

Totale breedte

51 cm

Stuurkolom

Zitdiepte stoel

32 cm

 In hoek verstelbaar

Zitbreedte stoel

38 - 61 cm

 Comfortabele foamhendels

Zithoogte vanaf plateau

40.5 - 49.5 cm

 Boodschappenmand aan het stuur

Rughoekverstelling

Nee

Stoelverstelling (horizontaal)

Nee

Stoel inclusief stoelslede

Maximale snelheid

6.4 km/u

 Comfortabel

Actieradius

16 km *

 Opklapbare armsteunen

Accu's

12 Ah

 Neerklapbare rugleuning

Maximale hellingshoek

9º bij 113 kg

Draaicirkel

230 cm

Totale gewicht

31.4 kg (exclusief accu’s)

Totale gewicht

40 kg (inclusief accu’s)

Maximale gebruikersgewicht

113 kg

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.
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PEARL
De Sterling Pearl biedt goede prestaties, uitstekend comfort en is eenvoudig te transporteren
door middel van het Gem-Lock systeem, ideaal wanneer u erop uit wilt met de auto. Een
in hoogte verstelbare stoel en verstelbare stuurkolom zorgen voor een ontspannen rit. De
stuurkast met sleepmode-functie is makkelijk te bedienen en heeft ergonomische duim
bediening. Met de flip-up armsteunen en draaibare stoel is in- en uitstappen op de Pearl
geen probleem.

Makkelijk deelbaar met het Gem-Lock
systeem.
4-wiel

Transport

Rood & Blauw

 Eenvoudig deelbaar met Gem-Lock

103 cm
56 cm

Stuurkolom

43 cm

 In hoek verstelbaar

39 - 50 cm

 Comfortabele foamhendels

30 - 43 cm

 Boodschappenmand aan het stuur

Nee
Nee

Stoel

6 km/u

 Comfortabel

24 km *

 Opklapbare armsteunen

21 Ah

 Neerklapbare rugleuning

8º bij 136 kg
234 cm
16 kg (exclusief accu’s)
52 kg (inclusief accu’s)
136 kg
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Omdat mobiliteit en kwaliteit
van leven hetzelfde zijn.

SAPPHIRE 2
De Sterling Sapphire 2 is de perfecte keuze als u buiten wilt rijden en net dat extra beetje
kracht wilt hebben wanneer u op stap gaat. Door het Gem-Lock systeem is de scootmobiel
deelbaar en heel eenvoudig te vervoeren. De Sapphire 2 biedt veel beenruimte en heeft
een grote actieradius, samen met de LED-verlichting en comfortabele zitting, is elke rit een
plezier.

Overzichtelijke hand/duim bediening.
Versie

4-wiel

Transport

Kleur

Rood & Blauw

 Eenvoudig deelbaar met Gem-Lock

Totale lengte

121 cm

Totale breedte

59 cm

Stuurkolom

Zitdiepte stoel

43 cm

 In hoek verstelbaar

Zitbreedte stoel

42 - 64 cm

 Comfortabele foamhendels

Zithoogte vanaf plateau

42 - 55 cm

 Boodschappenmand aan het stuur

Rughoekverstelling

Nee

Stoelverstelling (horizontaal)

Nee

Stoel

Maximale snelheid

6.4 km/u

 Comfortabel

Actieradius

30 km *

 Opklapbare armsteunen

Accu's

35 Ah

 Neerklapbare rugleuning

Maximale hellingshoek

10º bij 150 kg

Draaicirkel

280 cm

Totale gewicht

22.5 kg (exclusief accu’s)

Totale gewicht

79 kg (inclusief accu’s)

Maximale gebruikersgewicht

150 kg

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.
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DIAMOND
De Sterling Diamond is een geveerde scootmobiel in een compact design die uitgerust is
met verlichting, richtingaanwijzers, verstelbare stuurkolom en een verstelbare zitting. De
vier wielen zorgen ervoor dat de Sterling Diamond op iedere ondergrond makkelijk is te manoeuvreren en is zeer comfortabel tijdens lange ritten. De scooter heeft stijlvolle chromen
bumpers en lichtmetalen velgen.

Stijlvolle chromen bumpers.
4-wiel

Stuurkolom

Zwart

 In hoek verstelbaar

130 cm

 Comfortabele foamhendels

64 cm

 Boodschappenmand aan het stuur

44.5 cm
66 - 76 cm

Stoel

46 - 54 cm

 Comfortabel

Nee

 Opklapbare armsteunen

Nee

 Neerklapbare rugleuning

12 km/u
38 km *

Comfort

50 Ah

 Instelbare achtervering

8º bij 150 kg
290 cm
106 kg (exclusief accu’s)
156 kg (inclusief accu’s)
150 kg
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Geniet en ga erop uit!

SWIFT

SWIFT 4-wiel

De Swift is een comfortabele scootmobiel met instelbare achtervering en uitgerust met
een koplamp, achterlichten, richtingaanwijzers en waarschuwingslichten. De stuurkast heeft
een makkelijk te lezen display met grote soft-touch knoppen en hand/duim bediening. De
comfortabele stoel is voorzien van een neerklapbare rugleuning.
De Swift is ook in een 4-wiel versie te krijgen.

Eenvoudig in- en uitstappen
(360º draaibaar).
Versie

3-wiel

4-wiel

Kleur

Blauw

Blauw

Totale lengte

128 cm

128 cm

Totale breedte

59 cm

59 cm

Zitdiepte stoel

38 cm

38 cm

Zitbreedte stoel

40 - 51 cm

40 - 51 cm

Zithoogte vanaf plateau

45 - 50 cm

45 - 50 cm

Rughoekverstelling

Optie

Optie

Stoelverstelling (horizontaal)

Ja

Ja

Maximale snelheid

10 km/u

10 km/u

Actieradius

32 km *

32 km *

Accu's

34 of 45 Ah

34 of 45 Ah

Maximale hellingshoek

11º bij 137 kg

11º bij 137 kg

Draaicirkel

186 cm

274 cm

Totale gewicht

-

-

Totale gewicht

86 kg (inclusief accu’s)

89 kg (inclusief accu’s)

Maximale gebruikersgewicht

137 kg

137 kg

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.
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ELITE XS 4-wiel
De Sterling Elite XS is ontworpen voor uw dagelijkse trips. De goede prestaties en het
uitstekende comfort bieden u de vrijheid om erop uit te gaan.
De Elite XS heeft comfortabele allround vering en een modern design. Uitgerust met een
krachtige koplamp, achterlichten, richtingaanwijzers en waarschuwingslichten, is de Elite XS
klaar voor elke reis. De Sterling Elite XS heeft een eenvoudig verstelbare en ergonomisch
stuurkolom, grote soft-touch knoppen, hand/duim bediening die een goede controle geeft
en een volledig verstelbare comfortabele zitoplossing die zorgt voor een goede houding
tijdens uw reis.

Comfortabele zetel (360° draaibaar).

4-wiel

Bediening

Stoel inclusief stoelslede

Blauw & Rood

 Verlichting & Richtingaanwijzers

 360° draaibaar in 8 posities

138 cm

 Eenvoudig te lezen display

 Rughoekverstelling

67 cm

 Soft-touch bedieningsknoppen

 Lumbaalverstelling

43 cm

 Hand/duim bediening

 Hoofdsteun (optie)

51 cm

 Snelheid in 11 standen regelbaar

48 - 55 cm

 Claxon

Ja
Ja

Stuurkolom

12 km/u

 Ergonomisch en traploos in hoek verstelbaar

45 km *

 Hand/parkeerrem

60 of 73 Ah

 Afneembare boodschappenmand

10º bij 150 kg
350 cm

Comfort

87 kg (exclusief accu’s)

 Instelbare achtervering

118 kg (inclusief accu’s)
150 kg
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Vorm uw eigen leven.

* De Sterling Elite2 XS is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

ELITE2 XS
Met de vertrouwde ergonomische wig-wag bedieningshendels biedt de Sterling Elite2 XS
standaard de veel geprezen hand/duim bediening. Van het LCD display kunt u de gereden
dagafstand, totaal afstand en snelheid aflezen.
Aan het comfort is eveneens gedacht door de Elite2 XS te voorzien van olie gedempte instel
bare achtervering. De juiste zithouding is te bereiken door de verstellingsmogelijkheden van
de zitting en stuurkolom aan te passen. Hiermee is de Sterling Elite2 XS de ideale reisgenoot
met een maximale snelheid van 15 km/u, waarmee u veilig op uw plaats van bestemming
Wig-wag bedieningshendels

zult arriveren.

Versie

3-wiel

Bediening

Kleur

Blauw / Textured Black

 Verlichting & Richtingaanwijzers

Totale lengte

139 cm

 Eenvoudig te lezen display

Totale breedte

67 cm

 Soft-touch bedieningsknoppen

Zitdiepte stoel

46 cm

 Hand/duim bediening

Zitbreedte stoel

47.5 cm

 Snelheid in 10 standen regelbaar

Zithoogte vanaf plateau

44 - 54 cm

 Claxon

Rughoekverstelling

Ja

Stoelverstelling (horizontaal)

Ja

Stuurkolom

Maximale snelheid

15 km/u

 Ergonomisch en traploos in hoek verstelbaar

Actieradius

44 km *

 Hand/parkeerrem

Accu's

60 of 70 Ah

 Afneembare boodschappenmand

Maximale hellingshoek

15º bij 175 kg

Draaicirkel

280 cm

Comfort

Totale gewicht

86 kg (exclusief accu’s)

 Instelbare voorvering

Totale gewicht

132 kg (inclusief accu’s)

 Olie gedempte achtervering

Maximale gebruikersgewicht

175 kg

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.
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* De Sterling Elite2 Plus is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

ELITE2 PLUS
De Sterling Elite2 Plus is een extra geveerde scootmobiel met centrale besturing en een
maximale snelheid van 15 km/u. Naast de olie gedempte voor- en achtervering, heeft de
Sterling Elite2 Plus comfortabele 14” wielen waardoor oneffenheden in het wegdek zonder
problemen worden overwonnen. Het overzichtelijke en eenvoudig te bedienen LED display
met soft-touch knoppen geeft controle over de twee voorgeprogrammeerde rijprofielen
(binnen & buiten), verlichting, richtingaanwijzers en de oproepbare informatie zoals de
gereden dagafstand, totaal afstand en snelheid. Met de in hoogte instelbare 360º draaibare
zitting, stoelslede, verstelbare armsteunen en stuurkolom kunt u zelf de ideale zitpositie
bepalen.

LED display met soft-touch knoppen

3-wiel

Bediening

Stoel inclusief stoelslede

Blauw / Textured Black

 Verlichting & Richtingaanwijzers

 360° draaibaar in 8 posities

139 cm

 Eenvoudig te lezen display

 Rughoekverstelling

65 cm

 Soft-touch bedieningsknoppen

 Lumbaalverstelling

46 cm

 Hand/duim bediening

 Hoofdsteun (optie)

47.5 cm

 Snelheid in 10 standen regelbaar

44 - 54 cm

 Claxon

Ja
Ja

Stuurkolom

15 km/u

 Ergonomisch en traploos in hoek verstelbaar

44 km *

 Hand/parkeerrem

60 of 70 Ah

 Afneembare boodschappenmand

15º bij 175 kg
280 cm

Comfort

94 kg (exclusief accu’s)

 Olie gedempte voorvering

140 kg (inclusief accu’s)

 Olie gedempte achtervering

175 kg
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