Functies, prestaties en
klaar voor gebruik.

Comfortabele Track Vering

De Go-Go® LX met CTS (Comfortabele-Trac
Suspension) zorgt voor ongeëvenaarde
prestaties en eigenschappen van de
mobiliteit. Featuring CTS onafhankelijke
voor-en achterwielophanging, strakke stijl,
eenvoudige-demontage en standaard
verlichting, de Go-Go LX met CTS
Suspension is het meest geavanceerde
mobiliteitsproduct op de markt.

Go-Go® LX
met CTS Vering
4-wiel.

Go-Go® LX
met CTS Vering
3-wiel.

FUNCTIES:

SPECIFICATIES
Model nummer

S50LX (3-wiel)

		

S54LX (4-wiel)

Max. Belasting

136 kg

Max. snelheid1

3-wiel: 7 km/h

		

4-wiel: 6.4 km/h

Bodemvrijheid2

3.8 cm (bij motor)

Draaicirkel2

3-wiel: 85.1 cm
4-wiel: 116.2 cm

		
Total Lengte

3-Wiel: 101 cm

		

4-Wiel: 104.1 cm

Total Breedte2

52.1 cm

2

Banden:
3-Wiel: 5 cm x 20.3 cm solide

Voor

4-Wiel: 5 cm x 17.8 cm solide

		
Achter

6.35 cm x 20.3 cm solide

Anti-tips

Achter

Standaard zitting

Opvouwbaar, compact, vinylbedekte

		

kunststof

Aandrijving

24-volt DC motor,

		

gesloten transaxle

Duaal remsysteem

Electronisch regeneratieve

·

CTS (Comfort-Trac voor en achter onafhankelijke
vering)

·

Eenvoudige demontage maakt framescheiding
mogelijk met 1 hand.

· Exclusieve zwarte, niet-strepende banden
· Koppeling voor-en achterzijde met automatische
elektrische connectie

·

Inclusief 2 sets eenvoudig verwisselbare kleur
panelen in Rood en Blauw

·

Voorframe gemonteerde zadelpen biedt
maximale stabiliteit

·

Geheel nieuwe frame design demonteert
eenvoudig in 5 super lichtgewicht stukken
voor gemakkelijk vervoer en opslag

·
·

Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud
Microprocessor-gebaseerde controller biedt
optimaal energiebeheer en toegevoegde
veiligheidsvoorzieningen

·

Standaard aan voorzijde stuurkolom gemonteerde
mand inbegrepen

·

Handige losse lader voor lading van batterij pack
zowel seperaat als gemonteerd.

· Lader poort op stuurkolom

Buitenboord

Accu lader
Lader per lading bereik

3-Wiel: tot 15.2 km

		

4-Wiel: tot 16.9 km

1,4

(2) 12V deep-cycle

Batterij specificaties

3

(standaard) 17 AH
GEWICHT:
Batterijen (2 benodigd)5

12 AH (13.8 kg batterij pack)

Gewicht zonder batterijen

3-Wiel: 38.7 kg

				 4-Wiel: 39.6 kg
3-Wiel: 15.4 kg (voorste deel)

Zwaarste onderdeel

4-Wiel: 16.6 kg (voorste deel)
Uitwisselbare kleuren panelen:

Rood

Blauw

1)
		
2)
3)
4)
		
		
5)

Varieert met de gebruikers gewicht, terrein type, batterij amp-hour (AH), batterij oplading, conditie v.d. batterijen en
conditie van de banden.
Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties worden bijgesteld met + of -3%.
AGM of Gel-Cell type vereist.
Theoretische actieradius is berekend onder test voorwaarden in overeenkomst met Europese standaarden. In de
praktijk hangt de af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrain, de batterijgesteldheid en de bandendruk.
Dit kan tussen de 5-10% afwijken.
Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

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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