
Uitstekende
Outdoor Prestaties

en van alle gemakken
voorzien

De Victory® XL 130 kenmerkt een krachtige 
aandrĳving en 13” grote wielen zeer geschikt 
voor hobbelig buitenterrein. Luxe snufjes zoals 
een doorlopend deltastuur, banden met een 
plat profiel die geen strepen achterlaten en 
heldere LED verlichting geven de Victory XL 
130 een strak en sportief uiterlĳk.
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•
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Opties

MAX. BELASTING 158,8 kg

MAX. SNELHEID ¹ Tot 15 km/u

BODEMVRĲHEID ² 96 mm

DRAAICIRKEL ² 1700 mm

LENGTE ² 1360 mm

BREEDTE ² 636 mm

VOORBANDEN 4” x 13” luchtbanden

ACHTERBANDEN 4” x 13” luchtbanden

VERING Voor en achter

BEREIK 1,5 Tot 42,7 km (met 55 AH accu’s)

TOTAAL GEWICHT
ZONDER ACCU’S 65,3 kg

ZWAARSTE ONDERDEEL
GEDEMONTEERD Achterste gedeelte: 34 kg

STANDAARD ZITTING

Type: Liggende stoel met hoge rugleuning
Gewicht: 23 kg
Materiaal: Zwart vinyl
Afmeting: Totale breedte - 450 mm
                     Diepte - 480 mm

AANDRĲVING Achterwiel aandrĳving, gesloten
differentieel, 24-volt DC

DUBBEL REM SYSTEEM Regeneratief en elektromechanisch

ACCU’S ³

2 (12 V), diepe ontlading
Formaat: NF-22 (55AH) standaard 
Group 24 (70AH) optioneel
Geicht:  NF-22: 17,2 kg per stuk

Group 24: 24,3 kg per stuk
 

ACCU LADER 5-amp, extern (w/ 55 amp accu’s)
8-amp, extern (w/ 70 amp accu’s) 

KLEUREN
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Candy Apple
Red

Black Mercury
Silver 

Specificaties

Achtermand
Dubbele stokhouder
Extra achteruitkĳkspiegel
Zuurstoffleshouder

Grote 13” massieve banden voor 
uitstekende prestaties binnen en buiten 
de bebouwde kom

Volledig verlichtingsysteem met 
richtingaanwĳzers en verstelbare 
koplamp

Deltastuur met doorlopende handvaten

Standaard bagagemand aan de voorzĳde

Eenvoudig toegankelĳke vastbind punten 
(voor het transport van onbemande 
scooter)

Standaard achteruitkĳkspiegel
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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%. 
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%). 
AGM of Gel-Cell type vereist.
Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant. 
Inclusief standaard zitting gewicht.

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 bandenspanning, 
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. 


