Eenvoudig inklappen

en reizen

®

Ervaar de schoonheid van

lichtgewicht reizen

met de iGo+®, Deze compacte elektrische rolstoel vouwt in slechts
een paar eenvoudige stappen voor moeiteloos transport. Met
handige opslag maakt de iGo + reizen een koud kunstje.

Gevouwen format
78,7 x 40,6 x 60 cm
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Kenmerken

Specificaties
Gewicht capaciteit

•

113 kg

Een compact en lichtgewicht ontwerp
maakt reizen een fluitje van een cent

•	Achterzak voor extra opbergruimte voor
onderweg

Maximum snelheid1

Tot 5,8 km/h

Bodemvrijheid3

7,9 cm (op motor)

Draaicirkel3

61,6 cm

Totale lengte3

101,6 cm

•	Groot voet platform om het comfort van de
gebruiker tegemoet te komen

Totale breedte3

59,7 cm

•	Speciaal ontwerp van schuimrubber voor
extreem comfort

Stoel tot grond

48,3 cm

Accessoires

Stoel tot voetplateau

36,8 cm (geen aanpassing)

Banden voorkant

20,3 cm (8”) solide

Banden achter

30,5 cm (12”) pneumatische aandrijfwielen

Vering

Beperkte

Bereik per lading1,2

Tot 15 km

Totaal gewicht
zonder batterijen3, 5

24 kg

Zwaarste deel
gedemonteerd3

Niet beschikbaar

Standaard zitting

Materiaal: grijs schuimrubber
Dimensies: 44,5 x 41,9 cm

Motorvermogen

2x 180W brushed motoren

Remmen

Regeneratief en elektromechanisch

Batterij vereisten3

25.2V 18.2Ah Lithium-ion

Batterij gewicht4

3,3 kg

Accu lader

2-amp, buitenboord

•

Kleuren
Zilver

•	Opvouwbaar in slechts een paar
eenvoudige stappen voor een moeiteloos
transport
Inclusief handige opbergtas onder 		
de zitting, gaas bekerhouder en 101,6 cm
heupgordel

•	XLR USB charger

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 (+ or -) 10%.
2	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.
3	Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze
specificatie verschillen met (+ of – 3%).
4 Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
5 Inclusief standaard gewicht van de stoel.
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.
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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