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Adaptador para simulador de corrida
#23763

Adaptador para simulador de corrida, para transformar qualquer cadeira gaming ou de escritório num conjunto de
corrida completo

Características principais
• O adaptador para simulador de corrida inclui duas bases

robustas com superfície texturada para volante, pedais e
alavanca de mudanças

• Fácil e rápido, basta fixar o conjunto de corrida, desmontando 2
rodas da sua cadeira

• Compatível com praticamente qualquer cadeira de escritório ou
gaming com rodas

• Totalmente regulável: altura e distância do volante e ângulo e
distância dos pedais

• Fixe a sua alavanca de mudanças do lado esquerdo ou direito
• Compatível com praticamente qualquer volante, conjunto de

pedais e alavanca de mudanças

O que está na caixa
• Adaptador para simulador de corrida (inclui

base para pedais e base para volante)
• Materiais de montagem
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Equipamento de corrida preferido (volante, pedais, alavanca de mudanças)
• Cadeira gaming ou de escritório com rodas
• Compatível com bases em estrela de 12 a 42 cm entre as rodas da cadeira
• Área de superfície plana de 150x75 cm
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Unlock the Champion
Do you have what it takes to be a racing game champion, but
do you lack space for a racing seat? Trust has got you covered.
The GXT 1150 Pacer is the easiest way to turn any office or
gaming chair into a full fledged racing seat with space for your
favourite steering wheel, pedals set and gear shifter*.
*Steering wheel, pedals and gear shifter not included.

Adaptable
All you have to do to become a race car driver is remove the
two front wheels of your office chair and attach the Pacer.
This racing seat adapter is fully adjustable, from the height of
the steering wheel plate to the distance and angle of your
pedals. There’s even enough space on the steering wheel
plate for a gear shifter. And when you’re done, it’s just as
easily detached and stored.

Drive Hard
Becoming a racing champion isn’t easy; you’ll need gear that
can keep up. The Trust GXT 1150 Pacer is made of strong
metal, making this adapter sturdy and reliable. It can
withstand any driving style. So don’t hold back when you’re
about to overtake the competition.

Universal
As a racing game fanatic, you want to use your favourite gear.
That’s why the Pacer is universal. It works with virtually any
racing wheel, pedals set and gear shifter, for any platform you
desire. It doesn’t even matter what office or gaming chair you
like to use. Virtually any office chair on wheels will do.
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GERAL
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



GXT 1150 Pacer Racing Seat Adapter

Data de publicação: : 31-10-2020 Número do artigo: 23763
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23763
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439237634
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23763/materials

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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