
Het compacte design van de Go-Go Elite 
Traveller stelt u in staat om eenvoudig te 
manoeuvreren in krappe ruimtes en tegelijkertijd 
stabiele buitenprestaties te leveren. Met een 
draagvermogen van 136 kg, een laadpoort 
in de stuurkolom, simpele demontage en 
maximumsnelheden tot 6,4 km/u, komt u 
eenvoudig waar u wilt gaan.

De Voordelige keuze 
met Eersteklas 

eigenschappen



Specificaties

Model 3W: SC40E | 4W: SC44E

Max. belasting 118 kg

Max. snelheid 1 Tot 6,4 km/h

Bodemvrijheid 2 35 mm

Draaicirkel 2 3W: 838 mm | 4W: 1120 mm

Lengte ² 3W: 940 mm | 4W: 1003 mm

Breedte ² 495 mm

Banden voor 3W: 8” massief | 4W: 7” massief

Banden achter 8” massief

Max. bereik 1,4 3W: Tot 11,5 km
4W: Tot 9,75 km

Gewicht zonder 
accu’s 5 3W: 34,5 kg | 4W: 36 kg

Standaard stoel ² 

Type: Vouwbaar plastic 
Materiaal: Zwart Vinyl  
Breedte: 432 mm 
Diepte: 432 mm 
Gewicht: 10,4 kg

Aandrijving Achterwielaandrijving, gesloten 
transaxle, 24 Volt DC motor

Remsysteem Elektromagnetische remmen

Accu’s 5
Aantal: 2
Type: Sealed lead-acid, deep cycle 
Formaat: 12 of 18 Ah

Accugewicht 12 Ah: 8,8 kg per stuk
18 Ah: 13,5 kg per stuk

Kleuren
Wordt standard
geleverd met twee
kleurensets!
                                 Red     Blue 

1. 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%.

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

3. AGM of Gel-Cell type vereist.
4. 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. 

5. Batterĳ gewicht kan variëren per 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

Kenmerken
• Oplaadpoort ingebouwd in de 

stuurkolom voor eenvoudig opladen 

• Handige losse externe lader en 
uitneembare accukoffer zodat 
de accu’s los van de scootmobiel 
opgeladen kunnen worden

• Standaard mand voor bevestiging aan 
de stuurkolom meegeleverd  

• Standaard 2 kekleurde sets plastic 
kappen meegeleverd, in rood en 
blauw. Deze kappen zijn makkelijk 
verwisselbaar 

• Extra bergruimte onder stoel (alleen 
bij het model met 4-wielen)

Accessoires
• Stokhouder (enkel of dubbel)

• Mobiele telefoonhouder

• Bekerhouder

• Heupgordel

• Zuurstoffleshouder

• Achtermand

• Achteruitkijkspiegel

• Zadeltas

• Veligheidsvlag

• Rollator houder

• Weerhoes

• XLR USB oplader
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