
Ervaar de schoonheid van 
lichtgewicht reizen met de i-Go®+, 
Deze compacte elektrische 
rolstoel vouwt in slechts een paar 
eenvoudige stappen voor moeiteloos 
transport. Met handige opslagfunctie 
maakt de i-Go®+ reizen een koud 
kunstje.

Eenvoudig inklappen
en reizen

Afmetingen ingeklapt:
787 x 406 x 600 mm
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Specificaties

Maximum belasting 113 kg

Maximale snelheid  1 Tot 6 km/u

Bodemvrijheid 2 79 mm

Draaicirkel 2,4 616 mm

Lengte 2,4 1016 mm

Breedte 2 597 mm

Aandrijfwielen 12“ luchtbanden

Zwenkwielen 8” massief

Vering Ja

Bereik per laadbeurt 1,3 Tot 18 km

Gewicht 4 24 kg (zonder accu’s)

Standaard zitting Materiaal: Grijs schuimrubber 
Afmetingen: 445 x 419 mm

Aandrijving Twee motoren, 
achterwielaandrijving

Remmen
“Intelligent remsysteem” 
elektronisch aangedreven schijf 
parkeerrem

Accu’s 3 Lithium accu

Acculader Dedicated charger

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 (+ of -) 10%.

2. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WCVol2, Sectie 4 & 
ISO7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische 
berekeningen gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn 
prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

3. Door fabrieksinstellingen en continue product verbeteringen, 
kan deze specificatie verschillen met (+ of – 3%).

4. Inclusief standaard gewicht van de stoel.. 
 
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 
volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik 
hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en 
de accu’s, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, 
omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg 
of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. 
De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.

Kenmerken
• Een compact en lichtgewicht ontwerp 

maakt reizen een fluitje van een cent

• Achterzak voor extra opbergruimte voor 
onderweg

• Opvouwbaar in slechts een paar 
eenvoudige stappen voor moeiteloos 
transport

• Standaard handige opbergtas onder 
de zitting, bekerhouder en 1016 mm 
heupgordel

• Extra grote voetplaat voor extra comfort

• Speciaal stoel ontwerp van schuimrubber 
voor extra comfort

Silver

Accessoires
• XLR USB lader
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