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4-WIEL SCOOTER

De nieuwste uitvoering van de Go-Go® Ultra X  zit boordevol slimme 
eigenschappen : eenvoudige demontage waarbij u één hand vrij kunt 
houden, en een snel afneembare accukoffer garanderen zorgeloos 
reisplezier. Nieuw is de handige plaatsing van de laadaansluiting boven 
in het stuur, de 20cm grote voorwielen, het verbeterde voetplatform, en 
de lichtgewicht kunststof stoel.

NIEUW DESIGN

pridemobility.eu

 Handige plaatsing van de 
laadaansluiting boven in het stuur

20cm grote voorwielen & het 
verbeterde voetplatform



Maximale belasting: 136 kg

Maximum snelheid1: Tot 6,92 km/h

Bodemvrijheid2: 2,2 cm (onder de anti-kiepwielen) 
3,4 cm (onder de motor)
8,2 cm (onder het voetbord)

Draaicirkel2: 138,5 cm 

Lengte2: 102,2 cm

Breedte2: 49 cm

Voorbanden: 5 x 20,3 cm (2” x 8”) solide

Achterbanden: 6,4 x 20,3 cm (2.5” x 8”) solide

Afstand per 
laadbeurt1,4:

(12 AH) 13,2 km
(18 AH) 21,1 km

Totaal gewicht 
zonder batterijen4: 36,9 kg

Zwaarste stuk,
indien gedemonteerd: 15 kg (voor gedeelte)

Standaard stoel: Type: Vouwbaar, compact 
Gewicht: 10,3 kg
Materiaal: zwart vinyl
Afmeting: 43,18 cm (breedte) , 
43,18 cm (diepte)

Aandrijving: 24 volt DC motor, compacte aandrijfas met 
gesloten carter

Dubbel Rem Systeem: Regeneratief en elektromechanisch

Batterijen2,3: 2 (12 V) diepe cyclus
Capaciteit: 2 x 12 AH (standaard) 2 x 18 AH (optioneel)
Gewicht: 12 AH: 9,07 kg (accu pack)
              18 AH: 13,4 kg (accu pack) 

Accu lader: 2-amp, buitenboord

Kleuren:

GO-GO® ULTRA X
SPECIFICATIES

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.

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.

KENMERKEN
• Vederlichte demontage waardoor  
 eenvoudige frame scheiding met  
 slechts een hand

• Exclusieve banden die geen strepen  
 achterlaten

• Auto-aansluiting kabel van voor-
 naar-achter

• Grote stabiliteit door montage van 
 de stoel op de voorste scooterhelft

• Splinternieuw frame ontwerp is zo  
 gedemonteerd in 5 super lichte  
 onderdelen waardoor het makkelijk  
 vervoerbaar en opbergbaar is

• Modulair ontwerp voor eenvoudig  
 onderhoud

• Gemakkelijke buitenboord oplader  
 kan de batterijbox zowel binnenboord  
 als buitenboord opladen
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