
UITSTEKENDE OUTDOOR 
PRESTATIES MET LUXE 
KENMERKEN

De Pride® Luna Victory® E 3-wiel Scooter levert 
krachtige prestaties zowel binnen als buiten. Luxe 
comfort en gemak zoals een met foam omwikkeld delta 
stuur, non-marking banden en maken van de Pride Luna 
Victory® E een totaal pakket

pridemobility.eu

4-WIEL SCOOTER



 

Gewicht capaciteit: 158,75 kg  

Maximum snelheid1: Tot 14,6 km/h 

Bodemvrijheid2: 9,53 cm (op de motor) 

Draaicirkel: 125,7 cm 

Totale lengte2:  139,7 cm 

Totale breedte2:  69,9 cm  

Banden voor:  10 cm x 33 cm (4” x 13”) pneumatisch 

Banden achter:  10 cm x 33 cm (4” x 13”) pneumatisch

Vering: Voor en achter 

Bereik per lading1,4: 55 AH batterijen: Tot 30,5 km  
  75 AH batterijen: Tot 41 km

Totaal gewicht 87,5 kg
zonder batterijen6:   

Zwaarste stuk, indien 35,6 kg (front sectie)  
gedemonteerd:   

Standaard stoel:  Type: Liggende hoge achterbank met schuifregelaars
  Gewicht: 20,6 kg 
  Materiaal: Zwart vinyl
  Afmetingen: breedte: 45,7 cm, diepte: 45,7 cm

Aandrijving: Achterwielaandrijving, verzegelde transaxle, 
  24-volt DC motor

Duaal remsysteem: Elektromechanisch en regeneratief

Batterijen3:     Twee 12-volt, deep-cycle
  Grootte: (2) 55 AH (standaard); (2) 75 AH (optioneel)
  Gewicht5: 55 AH: 17,16 kg per stuk  
  75 AH: 24,49 kg per stuk

Acculader: 5-amp, buitenboord

Kleuren:

LUNA VICTORY E                   3-wiel    Model nummer: SC613E

SPECIFICATIES

KENMERKEN
• Grote 33 cm (13”) luchtbanden  
 voor uitstekende prestaties 
 buitenshuis

• Volledig verlichtings pakket, 
 inclusief richtingaanwijzers,   
 remlicht achterlichten en hoek  
 instelbare koplamp

• Standaard bagagemand aan de  
 voorzijde

• Gemakkelijk bereikbare 
 bevestigingspunten (voor het 
 vervoer van leegstaande 
 scooter)

• Standaard achteruitkijkspiegel

• Stuurkolominstelling met één  
 hand te bedienen

• Gelijkmatige snelheidsinstelling 

NL-Luna VictoryE-SS-9-2-16-DUT

OPTIES

• Achtermand

• Dubbele krukhouder

• Extra achteruitkijkspiegel

•	 Zuurstoffleshouder

• Handrem voor

Grijs

1 Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en   
	 de	conditie	van	de	banden.	Deze	specificatie	kan	onderhevig	zijn	aan	een	verschil	van	+10%,	-5%.

2 Door	fabrieksinstellingen	en	continue	product	verbetering,	kan	deze	specificatie	verschillen	met	(+	of	–	3%).

3 AGM of Gel-Cell type vereist.
 
4 Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

5 Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van qeen  
	 theoretische	berekening	gebaseerd	op	batterij	specificaties	en	aandrijflijn	prestatie.	De	testen	zijn	uitgevoerd	onder		 	
 maximum gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.
De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende 
verbeteringen	en	ontwikkelingen	behoudt	Pride	zich	het	recht	voor	om	specificaties	te	veranderen	zonder	voorafgaande	aankondiging.	
De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid 
en de bandendruk.
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