
 

 

Economy class price
First Class features  

Simpele demontage

De Go-Go Ultra X scootmobiel brengt comfort 
en kwaliteit op hoog niveau. Deze scootmobiel 
is uitermate geschikt om mee te nemen op 
reis, omdat hĳ zeer licht is en heel gemakkelĳk 
is te demonteren. Met een gewichtscapaciteit 
van 117 kg, een maximum snelheid van 6,4 
km/u en een bereik van 11 km, biedt de 
Go-Go Ultra X waar voor z’n geld.



MAX. BELASTING 117 kg

MAX. SNELHEID ¹ Tot 6,4 km/u

BODEMVRĲHEID ² 3W: 78 mm
4W: 76 mm

 
 

DRAAICIRKEL 3W: 838 mm | 4W: 1117 mm 

LENGTE ² 3W: 940 mm | 4W: 1003 mm

BREEDTE ² 495 mm

ZITTING TOT VOETPLAAT 400 - 438 mm

ZITTING TOT GROND 463 - 514 mm

VOORBANDEN 3W: 2” x 8” massief | 4W: 2” x 7” massief  

ACHTERBANDEN 2.5” x 8” massief 

MAX. BEREIK 1,4 3W: Tot 11 km
4W: Tot 11,6 km

 

GEWICHT ZONDER
ACCU’S

 3W: 34,5 kg | 4W: 36,3 kg

ZWAARSTE ONDERDEEL
BĲ DEMONTAGE

 3W: 13,1 kg (voorkant)
4W: 15,4 kg  (voorkant) 

STANDAARD ZITTING

Type: Neerklapbaar, compact, kunststof
vormdelen overtrokken met vinyl 
Gewicht: 10 kg
Materiaal: Zwart vinyl
Afmetingen: 432 x 432 mm 

AANDRĲVING Gesloten differentieel, 24-volt DC motor

REMMEN Regeneratief en elektromechanisch

ACCU’S 3,5 Maat: (2) 12 AH, 4 kg per stuk
Gewicht: 12 AH:  9 kg per accu pack

 

ACCULADER 2 amp, extern

KLEUREN
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Optioneel
• Extra accu pack 

3W: S40X    4W: S44X
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Specificaties
Met de handige externe oplader kunnen de accu’s
zowel binnen- als buitenboord worden opgeladen
Deelbaar frame wat demontage gemakkelĳk
maakt
Grote stabiliteit door montage van de stoel op 
de voorste helft van de scootmobiel
Pride’s exclusieve banden die geen strepen
achterlaten

18AH accukoffer (extra reserve)
Stokhouder (enkel of dubbel)
Mobiele telefoonhouder
Bekerhouder
Onderarmsteun voor krukken
1270 mm heupgordel
Zuurstoffleshouder
Achtermand
Achteruitkĳkspiegel
Zadeltas
Veligheidsvlag
Onder stoel opslag (montage nodig)
Rollator houder
Weerhoes
Wishbone-krukhouder
XLR USB oplader
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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%. 
Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan 
deze specificatie verschillen met (+ of – 3%). 
AGM of Gel-Cell type vereist.  
Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 
7176-4 richtlĳnen. De resultaten zĳn afgeleid van qeen 
theoretische berekening gebaseerd op batterĳ specificaties en 
aandrĳflĳn prestatie. De testen zĳn uitgevoerd onder maximum 
gewicht.
Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant.  

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.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden 
volgens de Europese normen. Werkelĳk bereik bĳ normaal gebruik 
hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig 
en   de accu’s, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspan-
ning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de 
weg of de stoep. De vermelde afmetingen zĳn alleen voor 
stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en 
toebehoren.


