
De i-Go™ van Pride heeft een geavanceerde 
vouw-technologie, zodat hij snel en 
gemakkelijk kan worden vervoerd. De i-Go 
heeft vering aan de voorkant, een duurzaam 
zitsysteem, bergruimte onder de stoel en nog 
veel meer. Ontworpen om binnen om het 
even welke kleine ruimte te passen en met 
een gewicht van slechts 19,8 kilo is de i-Go de 
perfecte keus voor de actieve individu.

Opgevouwen formaat:
630mm x 355mm x 770mm

Duurzaam, lichtgewicht 
en Opvouwbaar
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Specificaties

Maximum belasting 100 kg

Maximum snelheid  2 Tot 4,5 km/u

Draaicirkel 1 900 mm

Formaat 1 900 mm x 600 mm x 880 mm

Zithoogte 500 mm

Zitbreedte 400 mm

Zitdiepte 410 mm

Banden Achter: 8,5” massief
Voor: 5,7” massief

Besturingssysteem VR2 controller

Max. bereik per laadbeurt Tot 10 km

Gewicht 19,8 kg exclusief accu’s

Accu’s 1 Aantal: 1 + 1 reserve 
Type: Lithium accu

Gewicht accu’s 1,3 1,4 kg

Kleur
 Silver

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%.

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

3. Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

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.

Kenmerken
• Groot opslagvak

• Snel op te vouwen in 5 simpele stappen

• Comfortabele zitting

• Voorvering

• Lichtgewicht lithium accu’s

• VR2 controller

Opvouwen
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Schakel uit en 
verwijder joystick

Vouw rugleuning 
naar beneden en 
trek aan beide 
armleuningen 
naar achter

Druk het frame 
naar beneden tot 
de i-Go volledig 
plat is.

Plaats joystick 
in het vak aan 
de achterkant 
en verwijder 
zitkussen

Trek de twee 
zwarte hendels 
naar elkaar (aan 
de achterzijde)

De i-Go is 
nu klaar voor 
transport!
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