Uitstekende manoeuvreerbaarheid,
outdoor prestaties en

luxe kenmerken

De Pursuit Sport 36V® scootmobiel biedt de wendbaarheid
van een 4-wiel scootmobiel, samen met high-performance
functies zoals 36 volt vermogen, volledige geveerde
wielophanging en een hydraulisch gesloten remsysteem. De
Pursuit Sport beschikt over strakke, sportieve stĳl en een
schat aan standaard luxe details zoals een met foam
omwikkeld delta stuur en LED-verlichting, waardoor het de
ultieme outdoor scootmobiel is.

Speciﬁcations
MAX. BELASTING
MAXIMUM SNELHEID ¹
BODEMVRĲHEID ²
DRAAICIRKEL
LENGTE ²
BRENGTE ²

MV714

Kenmerken
•

Volledige vering voor optimaal gebruik

•

Deluxe verstelbare stoel met hoge rug,
hoofdsteun en schuifregelaars

•

Verbeterde stuurkolom met omhulde
handgrepen en bedieningspaneel

2083 mm links / 2108 mm rechts

•

Compleet LED-verlichtingspakket

1420 mm

•

36 volt batterĳsysteem met 3 12-volt 55
AH accu’s

180 kg
Tot 13,5 km/u
82 mm

690 mm

VOORBANDEN

13” luchtbanden

ACHTERBANDEN

13” luchtbanden

Accessoires

Voor en achter

•

Mobiele telefoonhouder

•

Bekerhouder

•

1270 mm heupgordel

•

Achtermand

•

Achteruitkĳkspiegel

92 kg

•

Zadeltas

•

Veiligheidsvlag

N/A

•

Rollator houder

•

Weerhoes

Type: Luxe High-back stoel met
schuifregelaars
Gewicht: 20 kg
Materiaal: Zwart Vinyl
Afmetingen: Breedte: 480mm
Diepte: 430mm

•

XLR USB lader

VERING
BEREIK PER
LAADBEURT ¹
TOTAAL GEWICHT
ZONDER BATTERĲEN
ZWAARSTE DEEL
GEDEMONTEERD

STANDAARD ZITTING

Tot 64 km

AANDRĲVING

Achterwiel aandrĳving, gesloten
transmissie, 36-volt DC motor

REMSYSTEEM

Elektro-magnetisch met
trommelremsysteem

ACCU’S ³

ACCU LADER

3x 12-volt, deep cycle
Grootte: (3) 55 AH
Gewicht: N/A
8-amp, extern

KLEUREN
Red

Silver

1 Varieert met de gebruikers gewicht, terrein type, batterĳ amp-hour
(AH), batterĳ oplading, conditie v.d. batterĳen en conditie van de
banden. Deze speciﬁcaties kunnen worden onderworpen aan een
verschil van (+ / - 10%)
2 Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen
deze speciﬁcaties worden bĳgesteld met + of -3%.
3 AGM of Gel-Cell type vereist
4 Resultaten behaald uit theoretische calculaties gebaseerd of batterĳ
en motor speciﬁcaties
5 Gewicht van de batterĳ kan variëren, afhankelĳk van de fabrikant.
De informatie hierin is correct op het moment van publicatie, behouden
wĳ ons het recht voor om speciﬁcaties te wĳzigen zonder voorafgaande
kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de
gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie en bandenspanning. Als
gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het
product, lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrĳheid kan worden
onderworpen aan variatie van + of - 3%. Vermelde afmetingen zĳn
uitsluitend machtsbasis. Totale afmetingen zal variëren op basis van een
zit-en accessoire selecties.
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