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Racesimulatorstoel
#23612

Racesimulatorstoel met houder voor je stuurwiel en pedalen

Eigenschappen
• Volledig instelbare stoel voor race-autosimulator
• Stoel met houder voor stuurwiel en pedalen
• Het ontwerp van de race-autostoel voelt alsof je in een echte

race-auto rijdt
• Volledig instelbaar: stuurhoogte en -afstand, en pedaalhoek en

-afstand
• Compatibel met vrijwel elke stuurwiel- en pedaalset
• Sterke bouw: duurzaam en stabiel ontwerp met een metalen

frame

Wat zit er in de verpakking
• Racesimulatorstoel (met inbegrip van basis

voor pedalen en stuurwiel)
• Installatiemateriaal
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Racegear (stuurwiel, pedalen)
• Plat oppervlak van minimaal 150 x 60 cm
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Race door de competitie
Het spelen van racegames zal nooit meer hetzelfde zijn. De
Trust GXT 1155 Rally maakt racen realistischer dan ooit. Deze
gamestoel is ontworpen voor gamers die hun racesimulaties
serieus nemen. Het is universeel te gebruiken, waardoor je
elke stuur en pedalenset kunt gebruiken die je wil*, ongeacht
het platform. En als je klaar bent, dan berg je de opklapbare
Trust Rally gemakkelijk weer op. *Stuur en pedalenset niet
meegeleverd.

Volledig aan te passen
De Trust GXT 1155 Rally heeft een sterke, metalen basis, wat
deze stoel sterk en stabiel maakt. Het comfortabele ontwerp
van de deze stoel, laat je de hele dag door racen met het
gevoel een coureur te zijn. En het is volledig aan te passen.
Zowel de de been- als armlengte zijn in te stellen, waardoor
de Rally geschikt is voor gamers tot 210cm lang. En dankzij de
aanpasbare kantelhoek van de pedalenplaat, racet elke gamer
comfortabel.

Universeel
Wat voor gamer je ook bent, de Trust GXT 1155 Rally is voor
jou geschikt. Het werkt met bijna elk stuurwiel en elke
pedalenset, ongeacht het platform. Of je nu een console- of
pc-gamer bent, een fan van simulaties or arcade-racers, de
Trust Rally geeft je het gevoel in de auto te zitten.

Wees de snelste
De Trust Rally is enorm eenvoudig neer te zetten. Wanneer je
wil racen, staat de stoel zo klaar. Je hoeft alleen maar zelf je
stuur en pedalenset te monteren. En als je klaar bent met de
snelste racer te zijn, dan berg je de Rally net zo snel weer op.
Dankzij het opklapbare ontwerp, is deze stoel in no-time
opgeborgen. Snelheid is alles, zowel tijdens het racen als
daarna.
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ALGEMEEN
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1010 mm

Width of main product
(in mm)

500 mm Depth of main product
(in mm)

1500 mm

Total weight 22000 g Weight of main unit 22000 g

LIGHTING
Lights False

MATERIALS
Seat PU leather Backrest padding High density foam

Cushion padding High density foam Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 45 cm Seat width 33 cm

Backrest height 80 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests No Adjustable seat height No

Adjustable sitting angle No Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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