
De geheel vernieuwde Go-Chair is vanaf de basis 
opnieuw ontworpen. De Go-Chair biedt een gedurfde 
nieuwe stijl in een zestal frisse, hippe kleuren. Met 
verbeterde prestaties en verhoogd comfort, in 
combinatie met de vederlichte demontage, kunt u 
genieten van een nieuw soort lichtgewicht reizen en 
onafhankelijkheid voor onderweg. Met een verhoogd 
draagvermogen van 136 kg en een strakke look maakt 
de nieuwe Go-Chair reizen een stuk zorgelozer.

Klein, lichtgewicht
en Draagbaar
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Specificaties

Maximale belasting 136 kg

Max. snelheid 1 Tot 6 km/u

Bodemvrijheid 2 45 mm

Draaicirkel 2 648 mm

Lengte 2,6 842 mm met beensteunen
725 mm zonder beensteunen

Breedte 2,6 575 mm

Aandrijfwielen 9” massief

Achterwielen 6” massief

Anti-kiep wielen 3” massief

Vering Ja

Bereik per laadbeurt 1,4 Tot 20,2 km

Zwaarste onderdeel 2 16,5 kg (achterkant)

Standaard stoel
Opgevouwen, compact,
lichtgewicht (457 x 432 mm)
Gewicht: 13,75 kg

Remsysteem Intelligent remsysteem (elektronisch 
angedreven schijf parkeerrem)

Aandrijving Met twee motoren, 
achterwielaandrijving

Accu’s 3
Aantal: 2
Type: Sealed lead-acid, deep cycle 
Formaat: 18 of 22 Ah
Gewicht: 5,25 kg

Acculader 2 Amp, extern

Kleuren

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.

Kenmerken
• 457 x 444 mm, 5-punts draaibare 

stoel met vergrendeling
• Kleine draaicirkel
• Dubbele wegdraai-opbergvakken 

onder de stoel
• In hoogte en breedte verstelbare 

armleuningen
• Extra grote voetsteun
• Inclusief feather-touch demontage 

waardoor het frame eenvoudig te 
scheiden is met één hand

• Het zwaarste onderdeel weegt 
slechts 16,3 kg

Accessoires 
• Kruk / stokhouder
• Bekerhouder
• Zuurstoffleshouder
• Achtermand
• Zadeltas
• Veiligheidsvlag
• Weerhoes
• XLR USB lader
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1. Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, 
accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan 
een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

2. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze 
specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.

3. AGM, Gel-Cell of hybride gel-type vereist.
4. 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.

5. De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen 
variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

6. Afmetingen gelden voor alleen de power base. Algehele afmetingen hangen af van de gekozen 
accessoires en zitsysteem.
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