
 

 

Klein, licht
en Draagbaar

De geheel nieuwe Go-Chair® is vanaf de basis 
helemaal opnieuw ontworpen. De Go-Chair® 
biedt een gedurfde nieuwe stijl in een zestal 
nieuwe, hippe kleuren. Met de verbeterde 
prestaties en comfort, in combinatie met de 
vederlichte demontage, kunt u genieten van 
een nieuw soort lichtgewicht reizen en 
onafhankelijkheid voor onderweg. Met een 
verhoogd draagvermogen van 136 kg en een 
strakke look maakt de nieuwe Go-Chair® reizen 
een stuk zorgelozer.

 



MAXIMALE BELASTING 136 kg

MAX. SNELHEID 1 Tot 6 km/u

BODEMVRĲHEID 3 43 mm

DRAAICIRKEL 3 647 mm met voetsteun

LENGTE 3 838 mm met voetsteun

BREEDTE 3 648 mm

STOEL TOT GROND 559 - 584 mm 

STOEL TOT VOETPLAAT 413 - 438 mm

AANDRĲFWIELEN 6” solid (caster)

ZWENKWIELEN 9” solid (drive)

VERING Beperkt

MAX. BEREIK 18 Ah (standaard): Tot 14 km
22 Ah (optioneel): Tot 17,2 km

 

GEWICHT ZONDER 
ACCU’S 3,7
 30,4 kg (voor & achter)

ZWAARSTE ONDERDEEL
BĲ DEMONTAGE 3

 16 kg (achter)

STANDAARD STOEL Opgevouwen, compact,
lichtgewicht (457 x 432 mm)

AANDRĲVING Tee motoren achterwielaandrĳving

REMSYSTEEM Intelligent remsysteem (elektronisch
aangedreven schĳf parkeerrem)

ACCU’S 3,4,5 (2) 18 AH (standaard) of (2) 18 AH 
vergroot bereik (optioneel)

ACCULADER 2-amp, extern (standaard) of 3.5 amp
bĳ vergroot bereik (optioneel)

KLEUREN

Kenmerken
•  457 x 444 mm, 5-punts draaibare stoel met vergrendeling

Kleine draaicirkel

Dubbele wegdraai-opbergvakken onder de stoel

In hoogte en breedte verstelbare armleuningen

Grote voetsteun

Inclusief feather-touch demontage waardoor het frame 
eenvoudig te scheiden is met één hand

1524 mm heupgordel

Het zwaarste onderdeel weegt maar 16,3 kg
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Accessoires
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Opties
• 18 AH accus voor vergroot bereik

Extra accu’s• 

1
  

2   

3 AGM of Gel-Cell type vereist.
4  

5 Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant.

6  De vermelde afmetingen zĳn alleen voor de voedingsbasis. De gehele
afmetingen variëren op basis van keuzes van zitting en accessoires

 

Specificaties

Stokhouder op armleuning

Kruk / stokhouder (enkel, dubbel)

Bekerhouder

Heupgordel (1270 of 1778 mm)

Zuurstoffleshouder

Achtermand

Zadeltas

Veiligheidsvlag

Weerhoes

XLR USB lader

Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie
verschillen met (+ of – 3%).

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI / RESNA en ISO 7176-serie
normen.
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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 theoretische berekening gebaseerd 
op batterĳ specificaties en aandrĳflĳn prestatie. De testen zĳn uitgevoerd onder
maximum gewicht.

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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