Stijl en Comfort

met 10 km/u

Omarm je potentieel!
De Victory 10 DX 2.0 zit boordevol stijl en
geavanceerde functies, waaronder matte
LED-koplampen en een geïntegreerde
opslagruimte met bekerhouder. Rijd met
snelheden tot 10 km/u en kijk wat er
allemaal buiten te beleven is!

Specificaties

SC710DX2

Max. belastingsgewicht
Maximum snelheid 1
Bodemvrijheid 2
Draaicirkel

USB lader en acculaadaansluiting in
stuur

•

Bekerhouder en opslag in stuur

•

10” stevige massieve banden
Voor en achter vering

Lengte ²

1200 mm

Breedte ²

563 mm

Accessoires

Bereik per laadbeurt 1,4
Gewicht zonder accu’s

5

Standaard zitting

Accu’s 3,6
Acculader
Kleuren

5.
6.
7.

•

•

Remsysteem

3.
4.

64 mm

Voor en achter LED verlichting

1334 mm

Aandrijving

2.

Tot 10 km/u

•

2

Banden

1.

181 kg

Kenmerken

10” massief (voor en achter)

•

Wandelstok / krukhouder

Achterwielaandrijving, gesloten
transaxle, 24 Volt DC motor

•

Mobiele telefoon houder

Elektromagnetische remmen

•

Bekerhouder

•

Heupgordel

•

Zuurstoftankhouder

•

Achtermand

•

Achteruitkijkspiegel

•

Zadeltas

•

Veiligheidsvlag

•

Rollatorhouder

•

Weerhoes

Tot 25 km
30,25 kg
Gewicht: 19 kg
Materiaal: Zwart Vinyl
Breedte: 445 mm
Diepte: 432 mm
Type: Twee 12 volt diepe cyclus
Capaciteit: 40 Ah
Gewicht: 14,75 kg per stuk
5 Amp, Externe lader

Red

Blue

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%.
AGM or Gel-Cell type vereist. Zie III. “Accu’s en het laden.”
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.
Alle metingen zijn geleverd met een zitting van 457,25 x 432 mm. De verschillen kunnen verschillen
afhankelijk van het gebruik van verschillende zitstijlen.

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 in overeenstemming met Europese normen.
Het werkelijke bereik bij normaal gebruik is afhankelijk van vele factoren, waaronder de staat van het voertuig
en de batterijen, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en
de helling en het oppervlak van de weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zijn alleen voor power base.
Resultaten zullen variëren aan de hand van van selecties van zitsystemen en accessoires.
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