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OPVOUWBARE ELEKTRISCHE ROLSTOEL

LICHTGEWICHT
EN VOUWBAAR
VOOR OP REIS

De nieuwe i-Go™ van Pride heeft een geavanceerde vouw-technologie,
zodat hij snel en gemakkelijk kan worden vervoerd. De i-Go is voor
geveerd, heeft een duurzaam zitting-systeem, bergruimte onder de
stoel en nog veel meer. Ontworpen om binnen om het even welke
kleine ruimte te passen en slechts 19.8 kilo wegend, de i-Go is de
perfecte keus voor het actieve individu.

Ultra compact indien
opgevouwen

Geschikt voor op reis

pridemobility.eu

SPECIFICATIES
I-GO™ OPVOUWBARE ELEKTRISCHE ROLSTOEL
Maximale belasting:

120 kg

Maximum snelheid :

4,5 km/h

EIGENSCHAPPEN

Algemene afmetingen2:

90 cm x 59 cm x 88 cm

• Snel te vouwen in 5 gemakkelijke stappen

De hoogte van de stoel:

50 cm

• Unieke zitting voor extra comfort

De breedte van de stoel:

47 cm

• Voorvering

De armhoogte:

69 cm

• Groot, veilig opslagcompartiment

De hoogte van de rugleuning:

86 cm

• Lichtgewicht lithium-Ion accu’s

Gevouwen afmetingen2:

58 cm x 31 cm x 75,5 cm

• Makkelijk te gebruiken VR2 controller

Het gewicht van de accu3:

1,35 kg

Totaal gewicht zonder accu’s:

19,8 kg

Remafstand
(op een vlakke ondergrond):

100 cm

Minimum draaicirkel2:

90 cm

Theoretische actieradius:

10 km per accu

Statische stabiliteit:

≥6°

Dynamische stabiliteit:

≥6°

Motor type:

(2) 24 volt, 200W

Batterijen:

(2) 24 volt, 6.6AH (lithium-Ionen)

Contoller type:

PG VR2

Max. output stroom
van controller:

35A

Max. output stroom
van lader:

2A

Steunwieltjes:

14,5 cm (Stevig)

Achterwielen:

21,6 cm (Pneumatisch)

1

Kleur:

HOE TE VOUWEN:

1

2

Schakel uit en
verwijder
bedieningshendel

3

Plaats de
bedieningshendel
in rugleuningszak en
verwijder kussen

4

Trek de twee zwarte
sluitingen naar elkaar
(aan de achterzijde)

Vouw de rugleuning
neer, trek dan beide
armsteunen naar
achter

5

6

Zilver

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 Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Trek de zittingframe
naar beneden tot het
helemaal vlak is

i-Go is nu klaar om
te gaan!

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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