Modern Ontworpen voor

Krachtige Prestaties
en Uitzonderlijke Stijl

4-Wiel Scooter

Victory® XL 140
getoond met optionele
kussen-top zetel

De Victory® XL 140 is de ultieme mix van kracht en precisie en
zit vol toepassingen van hoge kwaliteit, zoals volledige vering,
platte profielbanden en een hydraulisch rem systeem. De Victory
XL 140 kenmerkt een glanzende, agressieve stijl en een weelde
aan standaard luxe zoals een doorlopend delta stuur en LED
verlichting. Dit maakt de Victory XL 140
de ultieme scooter voor buitenshuis.
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Specificaties

Kenmerken
4W: SC714

• 		 Volledige vering voor optimaal gebruik
• 		 Gesloten hydraulische remmen

Maximale belasting

181 kg

Maximum snelheid1

Tot 15 km/h

Bodemvrijheid2

13,33 cm

Draaicirkel2

210,8 cm (rechts) / 208,3 cm (links)

Lengte2

142,8 cm

Breedte2

69,2 cm

Voorbanden

10 cm x 33 cm (4” x 13”) (pneumatisch)

Achterbanden

10 cm x 33 cm (4” x 13”) (pneumatisch)

Vering

Voor en achter

Actieradius volle
batterijen1,5

100 AH Batterijen: Standard: Tot 46,57 km
Optioneel: Tot 42,18 km

•

Voorste schild

•

Kussen-top zetel

Totaal gewicht
zonder batterijen

117,70 kg

•

Dubbele krukhouder

•

Zuurstoftank houder

Zwaarste stuk, indien
gedemonteerd

Geheel frame: 93,21 kg

•

Achtermandje

•

Extra achteruitkijkspiegel

Standaard stoel

Type: Inklapbare platte stoel
Gewicht: 21,77 kg
Materiaal: Zwart vinyl
Afmeting: breedte - 49,53 cm
diepte - 44,45 cm
hoogte - 47 cm

Aandrijving

Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel,
24-volt DC motor

Dubbel Rem Systeem

Regeneratief en elektromechanisch

Batterijen

3

Accu lader

• 		 Grote 33 cm (13”) pneumatischbanden
voor optimale prestaties buitenshuis
• 		 Volledig verlichtingspakket, inclusief
		 richtingaanwijzers, koplamp en
		remlichten

• 		 Eenvoudig toegankelijke vastbind punten
(voor het transport van onbemande scooter)
• 		 Standaard achteruitkijkspiegel

2 (12 V)
Grootte: Groep 31 (100 AH)
Gewicht4: 27,44 kg

Kleuren
Blauw

Zwart

Optioneel

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%).
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.

8-amp, buitenboord

Rood

• 		 Delta stuur met doorlopende handvaten

Zilver

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de
Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele
factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu’s, het gewicht
van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur
en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde
afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren
op basis van zit- en toebehoren.
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