
Robuust model met
feather-touch demontage

®

Ervaar de Revo® 2.0, een robuuste scooter die een 
reeks functies in één geweldig pakket combineert. De 
Revo 2.0 is robuust en duurzaam gebouwd en biedt de 
betrouwbaarheid die u van luxe middelgrote scooters 
verwacht. Comfort Trac Suspension (CTS) zorgt voor 
een soepele en comfortabele rit over gevarieerd 
terrein. Ervaar handige, vederlichte demontage voor 
draagbaarheid die vergelĳkbaar is met onze Travel 
Mobility-lĳn. Geniet van de standaard opslag onder de 
stoel en van snelheden tot 8 km/u. Rĳd verder met de 
Revo 2.0!
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S67
170 kg 

8 km/u

32 mm

1321 mm

1194 mm

527 mm

597 mm hoogste positie;
533 mm laagste positie

457 mm

3” x 9” 

3” x 9” 

Voor en achter

Twee-motoren, 24 volt DC motor

Regeneratief en elektromechanisch

 

Tot 21 km

 60 kg

 25,9 kg (voorkant) 

Afmetingen: Breedte: 508 mm
Diepte: 457 mm 

 (2) U1 accu’s; 11,5 kg per stuk

3.5 amp

®

Specificaties

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

CTS Vering (Comfort-Trac voorzĳde en 
onafhankelĳke wielophanging achter)
Duurzame en stĳlvolle achterbumper
Gemakkelĳk bereikbare bevestigingspunten 
(voor het vervoer van leegstaande scooter)
Externe lader laad de accu’s gemakkelĳk in 
of naast de scooter op
Pride’s exclusieve, niet-afgevende banden
Stoelontwerp voor ultiem comfort
Standaard voormand
Standaard onder de stoel opslag
Sterke aandrĳving met 70 amp controller
Gebruiksvriendelĳke console
USB mobiel oplaadpunt

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 
in overeenstemming met Europese normen. Het werkelĳke 
bereik bĳ normaal gebruik is afhankelĳk van vele factoren, 
waaronder de staat van het voertuig en de batterĳen, het 
gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de 
omgevingstemperatuur en de helling en het oppervlak van de 
weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zĳn alleen voor 
power base. Resultaten zullen variëren aan de hand van  van 
selecties van zitsystemen en accessoires.
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MAX. BELASTING

MAXIMALE SNELHEID 1

BODEMVRIJHEID 2

DRAAICIRKEL 2

LENGTE 2

BREEDTE 2

STOEL TOT GROND

STOEL TOT VOETPLAAT

VOORBANDEN

ACHTERBANDEN

BEREIK PER LAADBEURT 1,4

GEWICHT ZONDER
ACCU’S 5

ZWAARSTE ONDERDEEL
BIJ DEMONTAGE

STANDAARD ZITTING

ACCU’S 4

ACCULADER

KLEUREN

SUSPENSION

AANDRIJVING

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%. 
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.
Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan 
deze specificatie verschillen met (+ of – 3%). 
Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant.  
Inclusief standaard zitsysteem.
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