
Vederlichte demontage met één hand

ER EVEN UIT IN STIJL MET DE 
NAGELNIEUWE GO-CHAIR  

De geheel nieuwe Go-Chair is opnieuw 

ontworpen vanaf de basis, biedt een 

gedurfde nieuwe stijl in een aantal 

hedendaagse kleuren. Verbeterde 

prestaties en comfort, gecombineerd 

met de vederlichte demontage, waarmee 

u kunt genieten van lichtgewicht reizen 

en onafhankelijkheid voor onderweg. 

Met een verhoogd draagvermogen van 

136 kg en een ranke gedurfde look, maakt 

de nieuwe Go-Chair reizen gemakkelijk.

 

 

Kleuropties

Getoond in:
Robijnrood

Er Even Uit!Nieuw!

 

Robijnrood Saffierblauw

Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum, Netherlands
Tel: +31 251 377 577  •  Fax: +31 251 377 580   

www.pride-mobility.nl 

NIEUWE dubbele 
opbergvakken onder de 
zitting voor eenvoudig 
opbergen



     
 KENMERKEN

 

        
 

 GO CHAIR 4-WIEL 

NL_GOCHAIR-SS-03-10-17_DUT

Aandrijfwielen 9" (solide)

Zwenkwielen 6" (solide)

Achterzijde anti-omslaan 3" (solide)

Maximum snelheid1 Tot 5,95 km/h

Bodemvrijheid2 4,2 cm Bij anti-omslaan beugel
4,8 cm Bij frame

Draaicirkel2 64,5 cm Met voetsteun  

Lengte 83,82 cm Met voetsteun  

Breedte6 57,4 cm

Stoel Opgevouwen, compact, 
lichtgewicht

Stoel tot grond 55,9 cm - 58,4 cm

Batterijen3,5 12 V, diepe cyclus 
(2) 18 Ah (standaard) of 
(2) 22 Ah (optioneel)

Actieradius volle 
batterijen1,4

18 Ah: Tot 14,06 km 
22 Ah: Tot 17,2 km

Accu lader 18 Ah: buitenboord, 2 amp
22 Ah: buitenboord, 3.5 amp

Beschikbare
Elektronica

40 amp, PG GC3 
(Niet-programmeerbaar)

Maximale belasting 136 kg

Basisgewicht 30 kg (Voor & achter)

Standaard stoel gewicht 13,6 kg

Gewicht van de accupack5 14,06 kg

Vering Beperkt

Zwaarste deel 16,3 kg (achter)

 z Keuze uit 2 kleuren

 z 46 cm x 43 cm, 5-punts draaibare stoel met 
 vergrendeling

 z Verhoogd 136 kg draagvermogen 

 z Hogere snelheid - maximaal 5,95 km/h

 z  Grotere, 18 amp accu's (standaard) en 22 amp accu's   
(optioneel)

 z Verbeterde flexibiliteit - langere wielbasis; bredere 
maat; compacte draaicirkel van 64,5 cm

 z Dubbele wegdraai-opbergvakken onder de stoel
 

 z Grotere en in hoogte & breedte verstelbare 
 armleuningen

 z Grotere voetensteun

 z Vederlichte demontage met één hand

 z 152 cm heupgordel
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SPECIFICATIES

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI / RESNA en ISO 7176-serie normen.

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 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.
5 Batterij gewicht kan variëren per fabrikant. 
6 De vermelde afmetingen zijn alleen voor de voedingsbasis. De gehele afmetingen variëren op basis 
  van keuzes van zitting en accessoires

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.


