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Race-simulatoradapter
#23763

Race-simulatoradapter om elke gaming-/kantoorstoel om te toveren tot een volledige race-opstelling

Eigenschappen
• De race-simulatoradapter heeft twee stevige voetstukken met

een gestructureerd oppervlak voor stuur, pedalen en
versnellingspook

• Snel en eenvoudig; bevestig de race-opstelling door 2 wielen van
je stoel te verwijderen

• Compatibel met vrijwel elke kantoor- of gamingstoel op wielen
• Volledig instelbaar: stuurhoogte en -afstand, en pedaalhoek en

-afstand
• Bevestig de versnellingspook links of rechts
• Compatibel met vrijwel elk stuurwiel, elke pedaalset en

versnellingspook

Wat zit er in de verpakking
• Race-simulatoradapter (pedaalbasis en

stuurwielbasis inbegrepen)
• Installatiematerialen
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Gewenste race-uitrusting (stuurwiel, pedalen, versnellingspook)
• Gaming-/kantoorstoel op wielen
• Compatibel met stervormige basis van 12 tot 42 cm tussen wielen van de stoel
• Plat oppervlak 150x75cm
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Maak de kampioen wakker
Heb jij alles in je om een racekampioen te worden, maar mis
je de ruimte voor een racestoel? Trust komt met de redding.
De GXT 1150 Pacer is de makkelijkste manier om elk bureau-
of gamingstoel om te toveren in een volwaardige racestoel,
met genoeg ruimte voor je stuur, pedalen en schakelpook*.
*Stuur, pedalen en schakelpook niet inbegrepen

Aanpasbaar
Het enige wat jij hoeft te doen om een coureur te worden, is
de twee voorste wielen van je bureaustoel te verwijderen en
de Pacer te bevestigen. Deze racestoeladapter is volledig aan
te passen, van de hoogte van de stuurwielplaat tot de afstand
en de hoek van de pedalenplaat. De stuurwielplaat heeft zelfs
genoeg ruimte om er een schakelpook op te zetten. En als je
klaar bent, dan is de Pacer net zo eenvoudig weer op te
bergen.

Rijd Hard
Een racekampioen worden, is niet makkelijk; je hebt dan ook
gear nodig wat je bij kan benen. De Trust GXT 1150 Pacer is
gemaakt van sterk metaal, wat deze adapter stevig en
betrouwbaar maakt. Het kan elke rijstijl aan, dus houd je niet
in als je op het punt staat een rivaal in te halen.

Universeel
Als racegamefanaat wil je wel jouw favoriete apparatuur
gebruiken. Daarom is de Pacer universeel. Het werkt met
bijna elk racestuur, elke pedalenset en elke schakelpook,
ongeacht het platform. Het maakt zelfs niet uit welk bureau-
of gamingstoel je graag gebruikt. Praktisch elke bureaustoel
met wielen is geschikt.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

770 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

1019 mm Total weight 10000 g

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

FEATURES
Accessories Screw set
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1

PACKAGE VISUAL 1
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