
Klaar voor gebruik en eenvoudig inklapbaar; de 
Quest opvouwbare scootmobiel is perfect voor 
een actieve levensstijl. De Quest levert zowel 
binnen als buitenshuis goede prestaties, heeft een 
maximale snelheid van 6,4 km/u en een bereik per 
lading van maximaal 20 km. De Quest is makkelijk 
draagbaar en is opgevouwen zeer klein en past 
daarmee prima in elke kast, hoek, of voertuig. The 
Quest opvouwbare scootmobiel heeft een strak, 
stijlvol design, en is zeer eenvoudig te bedienen, 
alles wat deze scootmobiel uw ideale reispartner 
maakt!

De Ultieme compacte 
en Opvouwbare

scootmobiel



Maximale belasting 113 kg

Maximale snelheid 1 Tot 6,4 km/u

Bodemvrijheid 2 58 mm

Draaicirkel 2 813 mm

Lengte ² 940 mm

Breedte ² 483 mm

Formaat opgevouwen 750 mm x 485 mm x 450 mm

Zithoogte 520 mm

Aandrijfbanden 7” massief

Achterbanden 8” massief

Bereik per laadbeurt 1,4 Tot 20 km 

Gewicht zonder acu’s 5 23,5 kg

Standaard stoel ² 
Type: Opvouwbaar, compact, vinyl
Material: Grijs vinyl
Dimensions: 406 x 330 mm 

Aandrijving 4-Pole 270w

Remsysteem Regeneratief en elektromechanisch

Accu’s 3 24V 11.5Ah Li-Polymer / 
12V 12AHX 2

Acculader 2.5Amp,110/240 Volt 
Li-ION lader

Kleuren
White   Black    Red

Specificaties

1. Hangt af van het gewicht van de gebruiker,de ondergrond, accu ampère-uur (AH), 
gesteldheid van de accu(’s) en conditie van de banden. Deze specificaties kunnen worden 
onderworpen aan een variantie van ( +/- 10%).

2. Als gevolg van fabricagetoleranties en constante product verbetering, kan deze 
beschrijving worden onderworpen aan een verschil van (+ of - 3%).

3. Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA , WC Vol2 , paragraaf 4 en ISO 7176-
4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van 
de accu specificaties en aandrijfsysteem performance test uitgevoerd bij maximale 
draagvermogen.

4. Accu gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

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.

Kenmerken
• Uniek opvouwbaar ontwerp

• Opvouwbaar in slechts drie eenvoudige 
stappen

• Verstelbare stuurkolom

• Tot 20 km bereik per lading

• Eenvoudig te transporteren in hotels, 
op luchthavens of thuis

• Kan rechtop of liggend worden 
opgeborgen

• Voor en achter LED-verlichting

• Afmetingen ingeklapt: 762 mm, 483 
mm, 457 mm (HxWxD) 
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Inklappen: Uitvouwen:
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Opgevouwen stoel

Trek aan hendel en 
vouw op

Vouw op en 
vergrendel met 
handvat

Trek aan hendel

Klap de 
scootmobiel uit

Vouw de stoel uit 
en vergrendel op 
plek

Opmerking: het transport 
van dit item op commerciële 
vluchten is onderworpen aan 
federale regelgeving en het 
luchtvaartbeleid. Raadpleeg 
uw luchtvaartmaatschappij 
voorafgaand aan uw vlucht om er 
zeker van te zijn dat uw Quest-
scootmobiel en de lithium-Ion 
accu’s zijn toegestaan.
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