
3-WIEL SCOOTER

Een stijlvolle, 
comfortabele
Scooter

De Sport Rider 3-wiel scooter van Pride® 

combineert kracht, comfort en stijl. De Sport 

Rider heeft een complete lijst van standaard 

functies, waaronder een volledig digitale 

weergave van snelheidsmeter en kilometerteller, 

een volledig geveerd systeem, een hoge rug 

verstelbare stoel, twee achteruitkijkspiegels, en 

een krachtige voor-en achterzijde verlichtings 

kit. Met snelheden tot 15 km/u en een maximaal 

draagvermogen van 180 kg. De Sport Rider 

heeft een slanke, sportieve look zonder 

concessies aan hoge prestaties.

www.pridemobility.com

Windscherm (optioneel)



 

Max. belasting: 182 kg   

Max. snelheid1: Tot 15 km/h 

Bodemvrijheid2: 12,7 cm 

Draaicirkel2: 157,5 cm 

Lengte2:  165,1 cm 

Breedte2:  78 cm

Zitting tot voetplateau
hoogte: 47,5 cm 

Zitting tot vloer  
hoogte: 55,4 cm 

Voorbanden2:  7 cm w x 35,5 cm 

Achterbanden2:  7 cm w x 35,5 cm 

Actiradius volle
batterijen1,4: Tot 50,3 km  

Maximaal
toegestane helling:   10º 

Totaal gewicht
zonder batterijen6:  115 kg 

Zwaarste stuk 92,3 kg 
gedemonteerd: (basisgewicht - niet uit elkaar te halen)  

Standaard stoel:  Type: Captains, hoge-rug, verstelbaar
  Gewicht: 22,5 kg 
  Materiaal: Zwart Vinyl
  Afmeting: N/A

Aandrijving: 24V, 1300W, 4300 RPM

Remsysteem: Elektromagnetische met trommel remsysteem

Batterijen5:     (2) 12-volt, deep cycle
  Grootte: (2) 75 AH (standard) or (2) 100AH
  Gewicht3: (75 AH) 24 kg per stuk, (100AH) 34,2 kg per stuk

Oplader: 8-amp, buitenboord

Kleur:

SPORT RIDER 3-wiel

SPECIFICATIES

Zwart

1 Varieert met de gebruikers gewicht, terrein type, batterij amp-hour (AH), batterij oplading, conditie v.d. batterijen en   
	 conditie	van	de	banden.	Deze	specificaties	kunnen	worden	onderworpen	aan	een	verschil	van	(+	/	-	10%)
2		Wegens	voortdurende	verbeteringen	en	ontwikkelingen	kunnen	deze	specificaties	worden		 	 	
	 bijgesteld	met	+	of	-3%.
3 Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.
4 Provided by Wu’s Tech. Not tested by Pride.
5 AGM of gel celtype vereist.
6 Gewicht inclusief standaard zitting.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De	informatie	hierin	is	correct	op	het	moment	van	publicatie,	behouden	wij	ons	het	recht	voor	om	specificaties	te	wijzigen	zonder	
voorafgaande kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie 
en bandenspanning. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het product, lengte, breedte, draaicirkel en 
bodemvrijheid	kan	worden	onderworpen	aan	variatie	van	+	of	-	3%.	Vermelde	afmetingen	zijn	uitsluitend	machtsbasis.	Totale	
afmetingen zal variëren op basis van een zit-en accessoire selecties.

Opslag pod achterzijde 
(optioneel)

Volledig digitale weergave
snelheidsmeter / 

kilometerteller

FUNCTIES
• Volledig digitale weergave
 snelheidsmeter/kilometerteller

• Snelheid tot 15 km/u

• Volledig veersysteem

• 24 volt accu-systeem met 
 (2) 12 volt deep cycle 75 AH 
 accu’s (100 AH optioneel)

• Achteruitkijkspiegel

• Grote achterklep opslag pod   
 (optioneel)

• Windscherm (optioneel)
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