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Comfortabel op weg met de Primo. Voor een dagje shoppen, een activiteit in 
de buurt of een bezoek aan vrienden of familie. Het unieke INDEGO veer-
systeem zorgt onderweg voor een optimale schokdemping: comfortabel  
rijden dus! Door de grote meedraaiende koplamp en de goede voor- en  
achterverlichting is de Primo voor andere weggebruikers goed zichtbaar.  
En met zijn compacte design wil iedereen op de Primo gezien worden.

Inspired by life

Compacte designscootmobiel

Veiligheid 
  De snelheid in bochten wordt 

automatisch gecorrigeerd om de 
bestuurder meer stuurcontrole te 
geven 
  De richtingaanwijzers schakelen 

automatisch uit na een bocht en zijn 
veilig bedienbaar zonder het stuur 
los te hoeven laten
  Opvallende noodstoptoets om de 

scooter direct te stoppen in geval 
van nood
  De achterwielen veren onafhankelijk 

van elkaar. Samen met de unieke 
wielgrootte zorgt dit voor meer 
stabiliteit bij het raken van obstakels

Ergonomie
  De stoel, bediening, het stuur en 

rijgedrag zijn volledig af te 
stemmen op uw wensen en 
behoeften
  De gepatenteerde INDEGO vering 

en speciale stoelvering zorgen 
voor een rustige en comfortabele 
rijbeleving
  Overzichtelijk bedieningspaneel 

met eenvoudige schakeling tussen 
2 snelheidsstanden door de high-
low knop 
  Royale been- en voetruimte

Eigenschappen
  Compacte en comfortabele scooter 

met kleine draaistraal van 120/165 cm
  Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel 

uitvoering
  Instelbare snelheid tot 12 km/h
  Maximale actieradius van 40 km*
  Hoge maximale belasting van 160 kg
  Draaibare stoel, hoog/laag 

verstelling en optionele schuifslede 
  Fixatiepunten geïntegreerd
  Meedraaiende koplamp met LED 

verlichting voor beter zicht in 
bochten

*   Onder ideale omstandigheden

PRIMO

Kleurvariant

Digitaal display
  Digitaal display met 

kilometerteller, 
snelheids- en accu-
indicatiemeter 

Opties 
  Captain seat
  Schuifslede
  Voetgasbediening
  Stokhouder
  Heupgordel

Primo met Captain seat en schuifslede


