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Kies een 4-wiel scooter met een 3-wiel draaicirkel met de  

Jazzy® Zero Turn en Pride’s gepatenteerde, intelligent draaiende, 

“iTurn Technology®.” Navigeer moeiteloos door kleine bochten 

en in kleine ruimtes met een draaicirkel van 97,2 cm. Verlicht 

uw rit met heldere LED-verlichting. Dubbele motoren en CTS-

ophanging zorgen voor een soepele en comfortabele rit.

Gepatenteerd, intelligent draaien

4-Wiel Stabiliteit met 
3-Wiel Manoeuvreerbaarheid



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   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.

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.

Kenmerken
•  Oplaadpoort ingebouwd in de stuurkolom voor 

eenvoudig opladen
•   Eigentijds nieuw wielontwerp zorgt ervoor dat de 

Jazzy® Zero Turn er net zo goed uit ziet als hij rijdt
• CTS-ophanging voor comfortabel langeafstandsgebruik
•  Deltastuur, ergonomische, omwikkelbare 

handgrepen voor eenvoudig gebruik van de 
linker- of rechtshandige bediening  

•  Dubbele motoren voor extra tractie op ruw terrein
•  Vederlichte demontage maakt een eenvoudige 

scheiding van frames mogelijk met slechts één 
hand

•  Voormand
•  Volledig LED-verlichtingspakket voor veilige 

bediening
•  De gepatenteerde iTurn Technology® biedt 

stabiliteit op 4 wielen met manoeuvreerbaarheid 
op drie wielen

•  Onder stoel opslag is standaard
•  USB-oplader ingebouwd in de stuurkolom voor 

het eenvoudig opladen van smartphones en 
draagbare apparaten

•  Uw keuze uit zes hedendaagse verwisselbare 
shrouds

Accessoires
• 22 AH batterij box (extra reserve)
• Achterop gemonteerde accessoires
  – Achtermand
  – Zuurstof houderCell
• telefoonhouder
• bekerhouder
• Micro, zwart, weerhoes
• Achteruitkijkspiegel
• 127 cm heupgordel
• zadeltas
• veiligheidsvlag
• rollator houder

Krukhouder
Optioneel. Er kan slechts één krukhouder tegelijk 
worden gebruikt.
• Dubbele achtersteun, 7,6 cm
• Onderarmsteun voor krukken
• Enkele achterste bevestiging, 7,6 cm
• Wishbone-krukhouder
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Specificaties

Fire 
Opal

Green 
Moonstone

Onyx 
Black

Pearl 
White

Pewter Sapphire 
Blue

Gewicht capaciteit 136 kg

Maximum snelheid1 Tot 6,4 km/h

Bodemvrijheid2 3,3 cm bij de motor

Draaicirkel2 97,2 cm

Totale lengte2 116,2 cm

Totale breedte2 50,8 cm

Banden voorkant 5 x 17,8 cm solide

Banden achter 6,35  x 22,9 cm solide

Bereik per lading2,4 Tot 16 km

Totaal gewicht 
zonder batterijen 

54 kg

Zwaarste deel   
gedemonteerd 21,8 kg (achter sectie)

Standaard zitting

Type: opvouwbaar, gegoten plastic
Gewicht: 12 kg
Materiaal: Zwart vinyl
Afmetingen: Breedte: 43,2 cm
Diepte: 43,2 cm

Motorvermogen 24-volt DC motor, verzegelde mini-transaxle

Remmen Elektronisch, regeneratief en 
elektromechanisch

Batterij vereisten3,5

Twee 12-volt, deep-cycle
Grootte: (2) 22 AH
Gewicht: Batterijenkoffer 15 kg 
6 kg per stuk

Batterij oplader 3.5 amp, buitenboord

Delta stuur Ja

Kleuren
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