
Opgevouwen formaat
630mm x 355mm x 770mm

Opvouwbaar
met één druk op de knop!

Ervaar het gemak van een op afstand 
bedienbare automatisch inklapbare elektrische 
rolstoel. Deze compacte elektrische rolstoel 
kan in slechts enkele seconden worden 
opgevouwen. Door de geringe afmetingen 
van een opgevouwen i-Go Fold, maakt dit 
model reizen een fluitje van een cent.

FOLDFOLD
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Specificaties

MAX BELASTING 120 kg

MAXIMUM SNELHEID  1 Tot 6,4 km/u

BODEMVRIJHEID 3 40 mm

DRAAICIRKEL 3 650 mm

LENGTE 3 1100 mm

BREEDTE 3 620 mm

ZWENKWIELEN (VOOR) 195 x 45 mm massief

AANDRIJFWIELEN 
(ACHTER) 250 x 60 mm massief

VERING Ja

TOTAAL GEWICHT  
ZONDER BATTERIJEN 3, 5 27.8 kg

AANDRIJVING 2x 24v/200W brushed motors

REMSYSTEEM Electromechanisch

ACCU’S 3 Lithium accu

GEWICHT ACCU’S 4 4.6 kg

LADER 5-amp, extern

KLEUREN
 White   Black

1 Hangt af van gebruikersgewicht, terreintype, batterij-amp-uur (AH), 
	 batterijlading,	batterijconditie	en	bandconditie.	Deze	specificatie	kan	
 onderhevig zijn aan een afwijking van (+ of -) 10%.
2 Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA, WC Vol2, sectie 4 en
 ISO 7176-4-normen. Resultaten zijn afgeleid van theoretische 
	 berekeningen	op	basis	 van	accuspecificaties	en	prestaties	 van	het		
 aandrijfsysteem. Test uitgevoerd bij maximale draagkracht.
3 Vanwege fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering  
	 kan	deze	specificatie	onderhevig	zijn	aan	een	afwijking	van	(+	of	-)	3%.
4 Het batterijgewicht kan variëren, afhankelijk van de batterijfabrikant.
5 Inclusief standaard stoelgewicht.

OPMERKING: Alle specif icaties 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	zonder	voorafgaande	kennisgeving	te	wijzigen.	
Snelheid en bereik variëren afhankelijk van gebruikersgewicht, type 
terrein, batterijlading, batterijstatus en bandenspanning. Vanwege 
fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kunnen 
lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn aan 
afwijkingen van + of - 3%. De vermelde afmetingen zijn alleen voor 
stroombasis. De totale afmetingen zijn afhankelijk van de zitplaatsen 
en accessoires.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in 
overeenstemming met Europese normen. Het werkelijke bereik bij 
normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de toestand 
van het voertuig en de accu’s, het gewicht van de bestuurder, de 
juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur, de helling en het 
oppervlak van de weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zijn 
alleen voor de basis. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van 
de gekozen zitting en accessoires.

Eigenschappen

FOLDFOLD

• Vouwt op door simpelweg één druk 
op de knop!

•  Automatisch vouwsysteem met 
afstandsbediening

•  Achterzak voor extra opslag terwijl u 
onderweg bent

•  Groot voetplatform voor extra 
comfort voor de gebruiker

•  Speciaal zittingontwerp voor 
verhoogd zitcomfort
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