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OPMERKING: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document 
is correct op het moment van publicatie; we behouden ons het 
recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving. Snelheid en actieradius zijn afhankelijk van het 
gewicht van de gebruiker, het type terrein, de acculading, de staat 
van de accu en de bandenspanning. Door fabricagetoleranties 
en voortdurende productverbetering kunnen lengte, breedte, 
draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn aan afwijkingen van 
+ of – 3%.
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Model
Luna Victory Z1
Luna Victory Z2
Luna Victory Z3

Modelnummer
Z1: SC123
Z2: SC133
Z3: SC143

Maximum 
belastingscapaciteit 1 159 kg

Maximum snelheid 1 Tot 15 km/h

Bodemvrijheid 2 90 mm bij motor

Draaicirkel 2 1257 mm

Lengte ² 1425 mm3

Breedte ² 670 mm

Banden 13” luchtbanden of 
massief

Aandrijving
Achterwielaandrijving, 
sealed transaxle, 24-volt 
DC motor

Remsysteem Regenerative and  
electromechanical

Bereik per 
laadbeurt 1,5 Tot 30  - 45 km

Standaard stoel Type: High Back 
Materiaal: Black Vinyl

Accu’s 4
Aantal: 2
Type: Sealed lead-acid, 
deep cycle 
Formaat: 50 of 75 Ah

Acculader 8 Amp, extern

1. Hangt af van belastingsgewicht, type ondergrond, accu AMP-
hour (Ah), acculading, accuconditie, de conditie en het type 
van de banden. Deze waarde kan onderhevig zijn aan een 
verschil van +10%, -5%.

2. Va n w e g e  f a b r i c a g e t o l e r a n t i e s  e n  v o o r t d u r e n d e 
productverbetering kan deze specificatie onderhevig zijn aan 
een afwijking van (+ of -) 3%

3. Met 130 lengte
4. AGM of Gel-Cell vereist
5. Getest in overeenstemming met ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 

4 & ISO 7176-4-normen. Resultaten afgeleid van theoretische 
berekening op basis van accuspecificaties en prestaties 
van het aandrijfsysteem. Test uitgevoerd bij maximaal 
belastingsvermogen.
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MODULAIR EN
DUURZAAM

SERIESSERIES
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De Victory Luna Z serie zet de nieuwe standaard. 
Dit model is ontwikkeld vanuit de gedachte dat 
een mobiliteitshulpmiddel zowel functioneel, 
duurzaam als flexibel moet zijn. De Victory Luna Z 
beantwoord  uitdagingen van de huidige tijd met  
veelzijdigheid en een levenscyclus van maar liefst 
10 jaar! Voor fleetowners dé uitgelezen kans om 
een zeer compleet scootmobielassortiment aan te 
bieden met een minimaal aantal unieke modellen 
en onderdelen.

STANDAARD KENMERKEN
• Flexibiliteit in configuratie  
• Lange levensduur
• Geoptimaliseerd voor reconditioneren
• Meest voorkomende werkzaamheden binnen 

20 minuten uitvoerbaar
• Uitgevoerd met beschermende bumpers 

rondom
• Dynamic Rhino2 controller met “motor 

protection program”
• Datamonitoring, diagnostiek op afstand 

optioneel
• Elk aandrijfwiel een eigen veer-demper 

combinatie
• Maximale snelheid van 10-12 of 15 km/h
• Keuze uit Wig Wag gashendel of licht 

bedienbare schakelaars
• Krachtige LED verlichting
• Hoge mate van rijcomfort en stabiliteit
• Digitaal display
• Geen evolutie maar Revolutie!

ACCESSOIRES
• Stokhouder
• Mobiele telefoonhouder
• Bekerhouder
• Heupgordel
• Zuurstoffleshouder
• Mand achterzijde
• Achteruitkijkspiegel
• Etui aan de stoel
• Veiligheidsvlag
• Rollatorhouder
• Weerhoes

Mand aan het stuur 
standaard

Wig Wag gashen-
del of licht bedien-

bare schakelaars

Wig Wag gashendel of licht 
bedienbare schakelaars

LED lichten en aanwijzers Beschermende bumpers 
rondom

Beschermende 
bumpers

DE LUNA Z SERIE
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Dubbele vering

13” 
luchtbanden of 
solide banden


