
Hoge Prestaties
voor een Betaalbare Prijs

®

De compacte Lunetta Victory Sport scootmobiel 
heeft een slank, sportief uiterlijk en levert hoge 
prestaties. De Lunetta heeft voor- en 
achtervering, is eenvoudig te uit elkaar te halen, 
heeft een doorlopend deltastuur, goed zichtbare 
automatische remlichten en LED verlichting die 
stoepranden laat oplichten. Al deze kenmerken 
zorgen er voor dat de Lunetta Victory Sport een 
superieure scooter is tegen een voordelige prijs!
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158,8 kg

Tot 12 km/u

57 mm

1067 mm

1187 mm

657 mm

10” 

10”

Voor en achter

Achterwielaandrĳving, verzegeld 
transaxle, 24-volt DC motor

Regeneratief en elektromechanisch

 

Tot 25 km

 

67,9 kg

 

26,3 kg (voorkant) 

 

Twee 12-volt, deep cycle
Grootte: 40 AH
Gewicht: 14,7 kg per stuk

5 amp, extern

Specificaties
Voor en achter vering
Automatisch voor en achter 
verlichtingsysteem met grote zichtbaarheid
Exclusieve demontage met slechts één hand, 
zorgt voor een super snel transport systeem
Duurzame, felle LED koplamp, achterlicht en 
knipperlicht
Pride’s exclusieve stĳlvolle banden met plat 
profiel. Laat geen strepen achter!
Automatisch aansluitende hoofdkabelboom 
(na demontage)
Deltastuur met doorlopende handvaten
Nieuwe batterĳ meter nauwkeurigheid en 
eenvoudig af te lezen
Stoel rotatie in 8 posities
Verstelbaar stuur door handige knop
Eenvoudig op te laden door een oplaadpunt 
op het stuur
Achteruitkĳkspiegel

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.     
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MAX. BELASTING

MAXIMALE SNELHEID 1

BODEMVRIJHEID 2

DRAAICIRKEL 2

LENGTE 2

BREEDTE 2

VOORBANDEN

ACHTERBANDEN

BEREIK PER
LAADBEURT 1,4

GEWICHT ZONDER
ACCU’S 6

ZWAARSTE ONDERDEEL
BIJ DEMONTAGE

STANDAARD ZITTING

ACCU’S 4

ACCULADER

KLEUREN

VERING

AANDRIJVING

DUAAL REMSYSTEEM

1)

2)

3)
4)
5)

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.
Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant.
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.

Blue

Kruk/stok houder
Zuurstoffles houder
Achtermandje
Rolator houder

S610DX

Type: Stoel met rugverstelling en hoofdsteun 
Gewicht: 20,6 kg
Materiaal: Zwart vinyl
Afmetingen: Breedte: 457 mm

Diepte: 457 mm


