Voordelen:
• Driewielig volledig geveerd ontwerp voor
uitstekende prestaties op de weg
• Hoek-onafhankelijk instelbaar stuur
• Deltastuur met rondom dichte handgrepen

Celebrity® XL

(3-wielige scooter)

Specificaties

• Sterke bumpers van extra taai materiaal
bieden weerstand tegen krassen, schaven
en deuken
• Volledige verlichting met richtingaanwijzers
en een laaggemonteerde koplamp met
dimlicht

Model nummer

SC4350 X

Toelaatbaar gewicht

159 kg

Maximum snelheid

tot 9 km/u

Bodemvrijheid

13 cm

Draaicirkel

119 cm

Totale lengte

130 cm

Grootste breedte

65 cm

• Gemakkelijk bereikbare oplaadstopcontact
en noodknop

voor

10 cm x 33 cm luchtband

• Handig los oplaadapparaat met twee
voltages

achter

10 cm x 33 cm luchtband

• 3 jaar garantie volgens omschrijving

anti-omkiepwieltjes

achter

• Luxe leunstoel met volledig instelbare hoge
rugleuning en ruime voor-achter
instelmogelijkheid
• 110-amp, computergestuurde motor
voor optimaal vermogen, trekkracht en
zuinigheid

Banden

CRS deluxe leunstoel met hoge

Opties:

rugleuning, armsteunen en ver-

• houders voor onderarmkrukken

stelbare hoofdsteun

• houder voor wandelstok

Elektrisch verstelbaar

in hoogte: optie (kan besteld worden)

• houder voor okselkruk

Voor

en achtervering

• houder voor zuurstoftank

Acculader

los, 5 amp

Actieradius per lading

tot 40 km

Benodigde accu’s

(2) 12V deep-cycle1

Afmetingen accu’s

40AH of U-1

Standaard stoel

• boodschappenmand achter
• veiligheidsvlaggetje
• houder voor rollator
• sterke regenhoes

Gewicht
Accu’s (2 nodig)

40AH: 15 kg per stuk;
U-1: 11 kg per stuk

Totaalgewicht zonder accu’s

78.5 kg

Zwaarste deel (gedemonteerd)

28 kg (voorkant)

Kleuren

QUAD XL SCOOTER LIFT
The Silver StarTM Quad XL Scooter
Lift van Pride® is een stevige, bredere
scooter lift passend bij de zwaardere
produkten van Pride.
De Celebrity® XL past op

1

Aanbevolen: AGM of
gel-cel type

deze lift.

rood

blauw

De informatie in deze folder is correct op het ogenblik dat hij wordt uitgegeven.De fabrikant
behoudt zich het recht voor specificaties te veranderen zonder voorafgaande mededeling, in
zijn streven naar ontwikkeling en verbetering van zijn producten. De theoretische actieradius
is berekend onder proefomstandigheden in overeenstemming met de Europese normen.  De
feitelijke actieradius bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, zoals de staat van onderhoud van het voertuig en de accu’s, het gewicht van de berijder, de juiste bandenspanning,
de omgevingstemperatuur, de helling van de weg en van de toestand van het wegdek of de
bestrating.
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