
Rogue ALX
Lichtgewicht vastframe rolstoel die    
voor iedereen de perfecte pasvorm biedt 
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Betere prestaties
Het unieke Maxx performance spaakwiel 
beschikt over achttien radiale spaken en 
een naaf met hoge flens die resulteren 
in verhoogde stijfheid voor een beter 
presterend wiel. Dankzij het verhoogde 
reactievermogen in combinatie met een 
lichtgewicht wiel haalt de rijder het  
meeste uit elke beweging.

De perfecte pasvorm
De Rogue ALX is een stijve, lichtgewicht  
rolstoel met veel opties voor individuele  
aanpassingen waardoor de rolstoel voor  
iedereen de perfecte pasvorm biedt.  
Met de Rogue ALX haal je het beste  
uit je dag.  

Rogue ALX

Maximale controle
Het frame is ontworpen met extra grote 
buizen en dunne buiswanden, waardoor 
de rolstoel sterk en licht is en maximale 
controle geeft voor een soepele rij-ervaring.



www.etac.nl   Rogue ALX 3

Veelvuldige verstelbaarheids-
opties van het zwaartepunt 
terwijl het zijframe vrij blijft van 
overtollige onderdelen.

Zithoogte-instelling met minimaal 
materiaalgebruik middels een 
buissysteem.

Pas de zitdiepte aan op de
gebruikerslengte met voor-
gedefinieerde zitdiepte posities.

Het ontwerp van de voorwielen 
maakt de Rogue ALX geschikt 
voor een gebruikersgewicht 
van max. 158 kg (standaard 
uitvoering max. 113 kg).

Kenmerken

Complete rolstoel
De Rogue ALX is de beste optie voor een ultralichte rolstoel met  
een stevig frame die individueel aanpasbaar is én met een optimale  
prijs-kwaliteitverhouding. 
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Specificaties  

Transportgewicht: 5,08kg*

Zitbreedte: 35,5-56 cm

Zitdiepte: 35,5-51 cm

Zithoogte voor: 34,5-52 cm

Zithoogte achter: 34,5-51 cm

Buismaat: 3,5 cm

Max. gebruiksgewicht: 113,40 kg

Crash test veilig: Ja
 
*Rogue ALX-gewicht berekend op basis van: 16”x16” standaard lengte frame, in hoogte verstelbare rugleuning - 30”, 4” poly wielen, buisvormige open voetplaat en standaard  
bekleding. Achterwielen, kussen en anti-tip zijn verwijderd.

Neerklapbare 
duwhandvatten 

Voetenplaat 
In hoek verstelbaar  
en opklapbaar

 

Anti-tip  Armleuning  
In hoogte verstelbaar, met polstering 

Transportbevestiging 
Goedgekeurd voor  
transport ISO 7176-19

            Meer opties en accessoires beschikbaar 
 

Schaarremmen 
Wegdraaiend onder de zitting

Spatschermen   
Verstelbare aluminium  
spatschermen met polstering 

Design voorvork 
Gefreesd uit massief aluminium
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Opties


