
Avontuur
wacht op je

Robuust en gebouwd om lang mee te gaan; 
de Ranger is alles wat je wilt in een 
scootmobiel! Uitgerust met voor- en 
achtervering is deze krachtige scootmobiel 
ontworpen om te cruisen op wandelpaden 
of om rond te rĳden in uw eigen woning. De 
complete LED-verlichting zorgt ervoor dat u 
goed gezien kunt worden, en dat u anderen 
ook goed kan zien. Met een 
gebruiksvriendelĳke console en dubbele 
hydraulische remmen voor extra veiligheid is 
de Ranger de perfecte manier om het leven 
in de buitenlucht te omarmen!

Verstelhendel stuur

Achteruitrijsensoren met licht Lamp voorkant
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Opties

159 kg

Tot 17,7 km/u bĳ 160 kg
Tot 18,3 km/u bĳ 90 kg

140 mm

2407 mm

1556 mm

829 mm

14,5”

Voor en achter (CTS vering)

75 Ah batterĳen: Tot 29,9 km bĳ 159 kg, tot
36,4 km bĳ 91 kg 
100 Ah batterĳen: Tot 38.8 km bĳ 159 kg, tot
47.2 km bĳ 91 kg

124,25 kg

24-volt DC motor, achterwielaandrĳving, 
dubbele inline

Elektromagnetische remmen

8-amp, externe lader
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Gebruiksvriendelĳke LED-console geeft niet 
alleen de snelheid, maar ook de tĳd, 
temperatuur, gereden kilometers en 
afgelegde ritten weer
Verstelbare deltastuur met ergonomische 
handgrepen
USB-lader ingebouwd in het stuur voor het 
gemakkelĳk opladen van smartphones en 
draagbare apparaten
Duurzame en stĳlvolle achterbumper
Gemakkelĳk toegankelĳke 
bevestigingspunten voor het vervoer van een 
lege scooter
Het volledige LED-verlichtingspakket omvat 
koplampen, gevarenlichten, back-up sensor 
LED-lichten en richtingssignalen
Hydraulische handrem

Stok / kruk houder
Zuurstoffleshouder
Bekerhouder
Achtermand
Veiligheidsvlag
Rollatorhouder
Weerhoes
Zadeltas
Mobiele telefoonhouder

Specificaties

Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, 
niet-lekbaar, diepe cyclus 
Capaciteit: 75 Ah of 100 Ah

Type: Pillow-top, limited recline
Gewicht: 22 kg
Materiaal: Zwart vinyl
Afmetingen: Breedte: 457 mm 
                        Diepte: 419 mm
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Dessert
Storm

Stone
Grey

MAXIMALE BELASTING

MAXIMUM SNELHEID ¹

BODEMVRĲHEID ²

DRAAICIRKEL ²

LENGTE ²

BREEDTE ²

BANDEN 

VERING

ACTIERADIUS VOLLE
BATTERĲEN 1,4 

TOTAAL GEWICHT
ZONDER BATTERĲEN 2,5

STANDAARD STOEL

AANDRĲVING

REMSYSTEEM

BATTERĲEN ³,6

ACCU LADER

KLEUREN
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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%. 
Als gevolg van fabicage verschillen en constante verbeteringen aan 
het product, kunnen deze specificaties afwjken tot (+ of -) 3%.
Batterĳ gewicht kan variëren per fabrikant. 
Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 
7176-4 richtlĳnen. De resultaten zĳn afgeleid van een theoretische 
berekening gebaseerd op batterĳ specificaties en aandrĳflĳn 
prestatie. De testen zĳn uitgevoerd onder maximum gewicht.
Inclusief standaard zitting.
Gewicht van de batterĳ kunnen variëren, afhankelĳk van fabrikant.

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. 
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