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De Lunetta is een sportieve compacte
scootmobiel, voorzien van hoogwaardige
technologie. Voor optimaal gebruiksplezier
is de Lunetta uitgerust met een comfortabel
deltastuur, draaibare stoel met verstelbare
Delta stuur design

rugleuning en verlichting.

Achter aanzicht verlichting

Sportieve stijl,
luxe uitrusting
en buitengewone
prestatie.
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Lunetta

Kenmerken

Specificaties
Maximale belasting

160 kg

Maximum snelheid

Instelbaar tot 12 km/h

Bodemvrijheid

10 cm

Draaicirkel		

103 cm

Lengte

120 cm

Breedte

61.5 cm

• Maximum snelheid instelbaar tot 12 km/h
• Delta stuur design voor een comfortabele
bediening
• Nieuwe high-back stoel met verstelbare
rugleuning
• Maximale belasting van 160 kg
• Handige vastzetogen voor eenvoudig

Banden
Voor

8 cm x 25.5 cm

Achter 		

10 cm x 25.5 cm		

Anti-kiep wielen

achter

Vering		

achter

Oplader max.

230V, 5A

transport
• verlichting en remlicht
• Eenvoudig bereikbare elektronica
• Versterkte voorkant voor een lange
duurzaamheid
• Achterbumper

Actieradius volle

• Externe vrijloop-hendel

batterijen		

tot 32 km

Batterijen 		

(2) 12 V

Batterijgrootte max.

32 Ah (standaard, 40 Ah (optioneel)

• Eenvoudig bereikbare zekering
batterijlader

Stoel
Standaard stoel

• Eenvoudig bereikbare aansluiting voor de

high-back met rug- en hoofdleuning

• Motor controller met microporcessor

Gewicht
Batterijen 		

11 kg per stuk.

Totaal gewicht excl.
batterijen		

89 kg

Zwaarste deel
gedemonteerd

25 kg (achterzijde)

Garantie		

2 jaar gelimiteerd

Kleuren

Paars-blauw

Gescheiden onderdellen

metallic

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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