SOLO

Veilig en comfortabel

Inspired by life

Inspired by life

Krachtigste, meest geveerde scootmobiel
Kent u de Solo al? Een topklasse scootmobiel met extra hoog comfortniveau,
volledig naar uw wensen op maat geleverd. Het unieke, gepatenteerde
INDEGO veersysteem is naar keuze sportief, comfortabel of extra geveerd
afgesteld. Dit maakt deze scootmobiel uitermate geschikt voor lange
afstanden en voor mensen met forse pijnklachten, zoals bij spierziekten,
rugklachten en reuma. Maak een proefrit en overtuig uzelf!

Kleurvarianten

De Solo is optioneel verkrijgbaar in iedere
gewenste RAL kleur.

Solo Elegance

Veiligheid

Ergonomie

Eigenschappen

 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 noodstopknop 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

D
 e stoel, bediening, het stuur en
rijgedrag zijn volledig af te
stemmen op uw wensen en
behoeften
D
 e gepatenteerde INDEGO vering
en speciale stoelvering zorgen
voor een rustige en comfortabele
rijbeleving
O
 verzichtelijk bedieningspaneel
met 3 programmeerbare
snelheidsstanden
C
 ruise control om de belasting op
de handen minimaal te houden bij
lange rechte stukken
R
 oyale been- en voetruimte

 Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel
uitvoering
 Instelbare snelheid tot 18 km/h
 Maximale actieradius van 70 km*
 Hoge maximale belasting van
160 kg (200 kg optioneel)
 Geveerde, draaibare stoel met
schuifslede en hoog/laag
verstelling
 Optioneel verkrijgbaar met Forza
motor voor gebruik in heuvelachtige gebieden
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Blue Diamond pakket:
 Blue Diamond kappen
 Oak brown stoel met
diamond patroon
 Windscherm &
verchroomde spiegels
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Elegance pakket:
 Champagnekleurige
kappen
O
 ak brown stoel met
diamond patroon
W
 indscherm &
verchroomde spiegels

* Onder ideale omstandigheden

