
Slank, praktisch en ultralicht van gewicht. De geheel nieuwe 
i-Go Lite weegt slechts 19,8 kg en is daarmee onze lichtste 
elektrische rolstoel ooit! Met een ingebouwde USB-oplader 
kun je reizen en verbonden blijven met de wereld om je 
heen. The sky is the limit! Dankzij de vliegveilige batterijen - 
kan je gewoon uitvouwen en vertrekken, voor het avontuur 
van uw leven!

Opgevouwen formaat
720 x 310 x 610 mm

Carbon fiber 
ultra lichtgewicht
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Specificaties

MAX. BELASTING 135 kg

MAXIMUM SNELHEID 1 Up to 6 km/h

DRAAICIRKEL 1 900 mm

LENGTE 940 mm

BREEDTE 610 mm

WIELEN VOORKANT 178 mm, solid

WIELEN ACHTERKANT 216 mm, solid

TOTAL WEIGHT  
WITHOUT BATTERIES 18 kg

SUSPENSION Limited

AANDRIJVING 2x 250W motors

REMSYSTEEM Electronic regenrative, disc park 
remsysteem

ACCU’S Lithium

ACCULADER Speciale lader

GEWICHT ACCU’S 2 1,8 kg

KLEUREN
  Black

Kenmerken 
•  Groot veilig opbergvak onder de 

stoel

• Ingebouwde USB-oplader

• Instelbare bedieningspositie

• Stijlvol koolstofvezelontwerp

• Eenvoudig vouwsysteem met één 
druk op de knop

• Compact lichtgewicht ontwerp

• 12 Ah accu’s die toegestaan zijn 
in het vliegtuig door de meeste 
vliegmaatschappijen
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1. Afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het type terrein, 
het ampère-uur van de accu (AH), de acculading, de conditie 
van de accu en de conditie van de banden. Deze specificatie kan 
onderhevig zijn aan een afwijking van (+ of -) 10%.

2. Gewicht hangt af van fabrikant.

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 te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Snelheid 
en bereik variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het type 
terrein, de acculading, de conditie van de accu en de bandenspanning. 
Vanwege fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering 
kunnen lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn 
aan variaties van + of - 3%. De vermelde afmetingen zijn alleen voor 
het basis mdoel.


