
3-WIEL SCOOTER

UITSTEKENDE 
WENDBAARHEID, 
OUTDOOR PRESTATIES 
EN EXTRA 
COMFORTABELE VERING

De Spijker Scooter biedt de wendbaarheid van 

een 3-wiel scooter, samen met high-performance 

kenmerken, zoals volledig instelbare, extra 

comfortabele vering en een gesloten hydraulisch 

remsysteem. De Spijker heeft een slanke 

sportieve stijl en een schat aan standaard luxe 

met inbegrip van een ergonomisch gevormd stuur 

voor optimale handgrip en LED-verlichting. Al 

deze kenmerken maken van de Pride Spijker een 

ultieme outdoor scooter.

pridemobility.eu

Helder LCD display en 
eenvoudig bedienbare tiptoetsen 
met instelbare auditieve feedback



SPIJKER 3-wiel

SPECIFICATIONS

1 Varieert met de gebruikers gewicht, terrein type, batterij amp-hour (AH), batterij oplading, conditie v.d. 
	 batterijen	en		 conditie	van	de	banden.	Deze	specificaties	kunnen	worden	onderworpen	aan	een		 	 	
 verschil van (+ / - 10%).
2		Wegens	voortdurende	verbeteringen	en	ontwikkelingen	kunnen	deze	specificaties	worden	bijgesteld	met	+	of	-3%.
3 AGM of gel celtype vereist.
4 Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De	informatie	hierin	is	correct	op	het	moment	van	publicatie,	behouden	wij	ons	het	recht	voor	om	specificaties	te	wijzigen	zonder	
voorafgaande kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie 
en bandenspanning. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het product, lengte, breedte, draaicirkel en 
bodemvrijheid kan worden onderworpen aan variatie van + of - 3%. Vermelde afmetingen zijn uitsluitend machtsbasis. Totale 
afmetingen zal variëren op basis van een zit-en accessoire selecties.

FEATURES
• Volledig instelbare, extra comfortabele  
 vering voor optimaal comfort. 
 Uitstekend geschikt voor gebruik met  
 bijvoorbeeld reumatische klachten
• Middels 5 instelmogelijkheden 
 op 2 veerstijfheden zeer nauwkeurig   
	 instelbaar	op	specifiek	gebruikersgewicht		
 voor optimale veereigenschappen   
 voor iedere gebruiker
• Gesloten hydraulisch remsysteem
• Grote 33 cm luchtbanden voor 
 uitstekende prestaties buitenshuis
• Volledig verlichtingspakket, inclusief  
 richtingaanwijzers, koplamp en 
 remlichten
• Ergonomisch stuur voor optimale 
 handgrip
• Snelheidssensor t.b.v. instelbare 
 snelheidsvermindering bij het nemen  
 van bochten
• Voorzien van helder LCD display en   
 eenvoudig bedienbare tiptoetsen met  
 instelbare auditieve feedback
• Ritafstandmeter, totaalafstandmeter,   
 snelheidsmeter en temperatuurmeter
•	Eenvoudig	bereikbare	fixatie	punten		
 (voor het vervoer van onbezette   
 scooter)
• Achteruitkijkspiegel standaard

NL-SPIJKER 3WHL-11-13-15--DUT

OPTIONS
• Achter mandje
• Dubbele krukhouder
• Extra achteruitkijkspiegel
• Zuurstof tank houder
• Ergonomische draaibare stoel met  
 verstelbare zitting hoogte, in hoogte   
 verstel bare armleuningen, verstelbare  
 rugleuning en verstelbare lendensteun
• Handrem voor

 

Model nummer: SC614

Klass van gebruik: C

Gewicht capaciteit: 181 kg  

Maximum snelheid: Tot 15 km/h

Bodemvrijheid: 7 cm (Op de motor / transaxle frame) 

Draaicirkel: 125 cm

Totale lengte:  140 cm

Totale breedte:  69,2 cm

Banden:  10 cm x 33 cm (pneumatisch)

Banden achter:  10 cm x 33 cm (pneumatisch)

Vering: Voor en achter

Bereik per lading:  Tot 35 km (bij standaard accu’s)

Maximale veilige helling:  10º

Totaal gewicht
zonder batterijen:  117,70 kg

Zwaarste stuk, indien
gedemonteerd: Front Sectie: 35 kg 

Standaard stoel:  Draaibare in hoogte instelbare stoel voorzien van stoelslede, 
  in hoogte verstelbare armleggers en verstelbare rug met 
  instelbare lumbaalverstelling 
  Gewicht: 18 kg
  Materiaal: Black Vinyl
  Afmetingen: breedte - 46 cm (breedte)
	 	 																				diepte	-	46	cm	(effectieve	diepte)

Aandrijving: Achterwielaandrijving, verzegeld transaxle, 24-volt DC motor

Duaal remsysteem: Elektronisch, elektromechanisch en regeneratief

Kleuren:  

Blue
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