
Performance, stijl & vrijheid





Comfortabel en veilig 
op pad!
Met de Elite2 Plus en XS brengt Sterling een nieuwe norm!

De Sterling scootmobielen hebben in de loop der jaren ruim
schoots bewezen veilige en betrouwbare reisgenoten te zijn. 
Met de Elite2 Plus en XS is op het gebied van comfort, veiligheid 
en betrouwbaarheid de lat hoger gelegd!

De Sterling Elite2 Plus en XS is voorzien van heldere CE gemar
keerde LED verlichting en een secundair remsysteem met een 
elektronische stopfunctie. Als optie biedt de Elite2 soft mas
sieve bande n, waardoor lekke banden tot het verleden behoren 
zonder daarbij aan comfort in te leveren.
Het overzichtelijke en eenvoudig bedienbare bedieningspaneel 
is standaard uitgevoerd met een betrouwbare accuindicatie
meter, snelheidsmeter, kilometerteller en urenteller. 

Een breed assortiment aan opties, accessoires en speciale aan
passingen maakt het mogelijk de Elite² Plus en XS af te stem
men op uw persoonlijke wensen.



Naast de olie gedempte voor en achtervering, heeft de Sterling Elite2 Plus com
fortabele 14” wielen waardoor oneffenheden in het wegdek zonder problemen 
worden overwonnen.
Het overzichtelijke en eenvoudig te bedienen LED display met softtouch knop
pen geeft controle over de twee voorgeprogrammeerde rijprofielen (binnen & 
buiten), verlichting, richtingaanwijzers en de oproepbare informatie dat in het 
display wordt weergegeven.
De stuurgreep is eenvoudig in hoek en in hoogte in te stellen op het verstel
bare stuurkolom. Samen met de in hoogte instelbare 360º draaibare zitting, 
stoelslede en verstelbare armsteunen kunt u zelf de ideale zitpositie bepalen.

Optionele bedieningsmogelijkheden zijn onder andere voetgas, ‘twist grip’ (hand 
draaigas) en de bekende ‘wigwag’ bedieningshendels.

Is het topmodel uit de Elite2 serie! 
De Sterling Elite2 Plus is een extra geveerde scootmobiel met centrale 
besturin g en een maximale snelheid van 15 km/u.



Met de vertrouwde ergonomische wigwag bedieningshendels biedt de Sterling 
Elite2 XS standaard de veel geprezen hand/duim bediening. Van het LCD display 
kunt u eenvoudig de gereden dagafstand, totaal afstand en snelheid aflezen. 

Aan het comfort is eveneens gedacht door de Elite2 XS te voorzien van olie 
gedempte instelbare achtervering. De juiste zithouding is te bereiken door de 
verstellingsmogelijkheden van de zitting en het stuurkolom aan te passen. Hier
mee is de Sterling Elite2 XS de ideale reisgenoot met een maximale snelheid van 
15 km/u, waarmee u veilig op uw plaats van bestemmig zult arriveren.

De Sterling Elite2 XS is de opvolger van de succesvolle Elite XS. Betrouw-
baar en veilig zit in de genen van de Sterling Elite2 XS!



Type 3wiel 3wiel

Kleur Blauw / Textured Black Blauw / Textured Black

Totale lengte 139 cm 139 cm

Totale breedte 65 cm 67 cm

Zitdiepte stoel 46 cm 46 cm

Zitbreedte stoel 47.5 cm 47.5 cm

Zithoogte vanaf plateau 44  54 cm 44  54 cm

Rughoogte 50 cm 50 cm

Rughoekverstelling Ja Ja

Stoelverstelling (horizontaal) Ja Ja

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u

Actieradius 44 km* 44 km*

Accu's 60 of 70 Ah 60 of 70 Ah

Maximale hellingshoek 15º bij 175 kg 15º bij 175 kg

Draaicirkel 280 cm 280 cm

Banden Lucht of Soft Massief Lucht of Soft Massief

Maat voorwiel 14” 13”

Maat achterwiel 14” 13”

Totale gewicht 94 kg (exclusief accu’s) 86 kg (exclusief accu’s)

Totale gewicht 140 kg (inclusief accu’s) 132 kg (inclusief accu’s)

Maximale gebruikersgewicht 175 kg 175 kg

Gecrashtest Ja Ja

ELITE2 Plus ELITE2 XS

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.



De Elite² Plus en XS zijn succesvol gecrashtest volgens ISO 717619 
met een 4punts vastzetsysteem en zijn een goed voorbeeld 
wannee r het gaat om veiligheid, betrouwbaarheid en comfort.

Gecrashtest
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