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Maak een vlotte rit met bijbehorende 
prestaties! De Victory 10 LX Sport  
biedt comfort-trac vering (CTS) voor 
meer demping en comfortabeler 
rijden over verschillende terreinen. Met 
maximale snelheden tot 12,8 km per 
uur, is de Victory 10 LX Sport uitgerust 
met een delta stuurbediening met 
wikkelhandgrepen en kan moeiteloos in 
een handomdraai worden ingeklapt om  
snel en makkelijk te worden vervoerd.

Een Comfortabele Rit en 
Uitstekende Prestaties

Delta stuurbediening

Comfort trac vering

LED lichten achter

Makkelijk mee te nemen voor 
uw actieve levensstijl

 Binnenkort 
te koop

LED licht voor



Opbergruimte onder 
stuurbediening

SPECIFICITIES

Draagkracht 181 kg

Voorband 25,4 cm sterk schuim

Achterbanden 25,4 cm sterk schuim

Maximale snelheid1 Tot 12,8 km per uur

Bodemvrijheid3 5,6 cm (bij de motor)

Draaicirkel3 155,6 cm

Lengte / Breedte3 119,4 cm /64,8 cm

Zitting3 Hoge rugleuning 46 cm br. x 46 cm diep

Zitting-tot-grond 45 cm

Gewicht (zonder accu’s) 73 kg

Zitting-tot- voetplaat 61,7 cm

Gewicht accu 14 kg elk

Battery eisen4,5 50 AH standaard 

Bereik per acculading1,2 

(Max.)
 Tot 26 km

Accu oplader 8 ampère, extern

Controlemechanisme 120 amp

Vering Voor en achter

Gewicht van het 

zwaarste onderdeel3,6
35 kg (voorprofiel)

Garantie 2 jaar

VICTORY® 10 LX SPORT

EIGENSCHAPPEN EN 
VOORDELEN

1 Verschilt per gebruikersgewicht, type terrein, accu ampère-uren (AH), acculading, conditie van de accu en de conditie van de  
 banden. Deze specificaties kunnen onderhevig zijn aan een variantie van (+/- 10%).
2  Als gevolg van fabricagetoleranties en constante verbeteringen, kan deze beschrijving onderhevig zijn aan een variantie van (+ 3%).
3 AGM of gel celtype vereist.
4 Getest volgens ANSI / RESNA, WC Vol2, sectie 4 en ISO 7176-4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische   
 berekeningen op basis van de accu specificaties en aandrijfsysteem  prestatie. Test uitgevoerd bij maximale gewichtskapaciteit.
5 Het accu gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
De hierin genoemde informatie is correct op het moment van publicatie; vanwege de inzet van Pride om voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen, 
behouden wij ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Theoretisch bereik is berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik is afhankelijk 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 gelden alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis keuze van zitting en 
accessoires.
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KLEUR

• Comfort-Trac voor- en achtervering
• Exclusieve inklapbaarheid, moeiteloos 
 en in een handomdraai, zorgt voor snelle, 
 eenvoudige vervoerbaarheid
• Delta stuurbediening met 
 wikkelhandgrepen
• Accumeter met achtergrondverlichting
• Zeer stijlvolle lichtgewicht, slijtvaste, 
 zwarte laag-profiel banden
• Langdurige, felle LED-koplamp biedt 
 optimale wegverlichting met een
• Veiligheidslicht onder de regelaar
• Zwart vinyl verstelbare hoge achterbank 
 met schuiven, in hoogte verstelbare 
 hoofdsteun, opklapbaar, in hoogte en 
 breedte verstelbare armleuning
• Eenvoudig te bedienen regelknop
• Gemakkelijke bereikbare op de bediening 
 gemonteerde laadpoort
• Auto-connect voor naar achter gordel

ACCESSOIRES

Bloedrood   Marineblauw 

• Onderarmkrukhouder
• Stok/ krukkenhouder
• Zuurstofhouder
• Bekerhouder
• Achter mand
• Waarschuwingsvlaggetje

• Looprek houder
• Weer -hoes
• Zadeltas

• Mobiele 
 telefoonhouder
• Verf voor bijwerken
• XLR-laadpoort
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