
Kies voor een scootmobiel met 4 wielen 
met een draaicirkel van 3 wielen; de 
Zero Turn 8. Navigeer moeiteloos door 
krappe bochten en in kleine ruimtes 
met een draaicirkel van slechts 970 
mm. Verlicht uw rit met de heldere 
LED-verlichting. Dubbele motoren en 
CTS-vering zorgen voor een soepele en 
comfortabele rit.

De Stabiliteit van 
4 wielen met de 

Manoeuvreerbaarheid
van 3 wielen

(Voorheen Jazzy Zero Turn)



Specificaties
Maximale belasting 147 kg

Max. snelheid 1 Tot 6,4 km/u

Bodemvrijheid 2 33 mm

Draaicirkel 2 948 mm

Lengte ² 1162 mm

Breedte ² 525 mm

Banden Voorkant: 7” massief
Achterkant: 9” massief

Bereik per laadbeurt 1,4 Tot 17,7 km bij 147 kg
Tot 21,1 km bij 90,7 kg

Gewicht zonder 
accu’s 5 54 kg

Standaard zitting ² 

Type: Vouwbaar plastic 
Materiaal: Zwart vinyl 
Breedte: 432 mm 
Diepte: 432 mm 
Gewicht: 12 kg

Aandrijving Achterwielaandrijving, twee  
motoren, 24 Volt DC motor

Accu’s 5
Type: Twee 12 volt, gesloten 
loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus 
Capaciteit: 22 Ah 
Gewicht: 15 kg per stuk

Kleuren

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%. Als gevolg van fabicage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen 
deze specificaties afwjken tot (+ of -) 3%.

2. AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met 
scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie III. “Accu’s en het laden.”

3. 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.

4. Inclusief standaard zittiing.
5. Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant
 
Opmerking: Alle specificaties kunnen gewĳzigd worden zonder kennisgeving. 

Kenmerken 
• Oplaadpoort ingebouwd in de 

stuurkolom voor eenvoudig opladen
• Eigentijds nieuw wielontwerp zorgt 

ervoor dat de Zero Turn 8 er net zo 
goed uit ziet als hij rijdt

• CTS-vering voor comfortabel 
langeafstands gebruik

• Deltastuur, ergonomische, 
omwikkelbare handgrepen voor 
eenvoudig gebruik van de linker- of 
rechtshandige bediening

• Dubbele motoren voor extra tractie 
op ruw terrein

• Vederlichte demontage maakt een 
eenvoudige scheiding van frames 
mogelijk met slechts één hand

• Volledig LED-verlichtingspakket voor 
veilige bediening

• De gepatenteerde iTurn Technology 
biedt de stabiliteit van 4 wielen 
met de manoeuvreerbaarheid van 3 
wielen

• USB-lader ingebouwd in het stuur 
voor het eenvoudig opladen 
van smartphones en draagbare 
apparaten

Jazzy ZTS

Accessoires
• Achterop gemonteerde accessoires 

– Achtermand 
– Zuurstoffleshouder

• Telefoonhouder
• Bekerhouder
• Weerhoes
• Achteruitkijkspiegel
• 1270 mm heupgordel
• Zadeltas
• Veiligheidsvlag
• Rollator houder   
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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.


