
Inspired by life

Zelfverzekerd op pad

PRESTO



Zoekt u een veilige en eersteklas scootmobiel met uitstekend rijcomfort dankzij 
het unieke INDEGO veersysteem? Dan zit u goed met de Presto. Met zijn 
kleine draaicirkel is hij zeer geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken. 
Bij het ontwerp hebben we goed nagedacht over alle veiligheids aspecten 
rondom het rijden met een scootmobiel. Door de led-verlichting bent u 
bijvoorbeeld goed zichtbaar in het verkeer. Met het overzichtelijke en slim 
ingerichte bedieningspaneel rijdt u moeiteloos weg. Even naar de winkel  
of langs familie of vrienden? Met zijn mooie design en doordachte ontwerp 
kunt u zelfverzekerd op pad!

Zelfverzekerd op pad

P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem   Logistiekweg 7, Doetinchem   

T +31 (0)314-328 000    F +31 (0)314-328 001   I www.life-mobility.com
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PRESTO

Veiligheid

  Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn  
de knipperlichten hoog geplaatst en de 
achterlichten zo gepositioneerd dat ze  
ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
  Meedraaiende koplamp met led-

verlichting voor beter zicht in bochten.
  U kunt alle aandacht bij de weg houden 

doordat de bedieningsknoppen voelbare 
herkenningspunten hebben en binnen 
duimbereik liggen.
  In de bochten houdt u volledige controle 

omdat de snelheid automatisch naar een 
veilig niveau wordt aangepast.
  De richtingaanwijzers schakelen auto ma-

tisch uit na een bocht en zijn veilig 
bedien baar zonder het stuur los te 
hoeven laten.

Comfortabel rijden

  Uitstekend rijcomfort dankzij het  
unieke INDEGO veersysteem.
  Duidelijk leesbare pictrogrammen  

en informatie dankzij een groot en 
overzichtelijk bedieningspaneel.
  Optimale zithouding door de veelzijdig 

instelbare comfortabele stoel: zithoogte, 
zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, 
breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
  Royale been- en voetenruimte dankzij 

ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

  Instelbare snelheid tot 15 km/h.
  Maximale actieradius van 44 km*.
  Kleine draaistraal van 160 cm. 
  Hoge maximale belasting van 160 kg.
  Kunststof afneembare boodschappen-

mand. 
  Inventieve tubeless banden, met lagere 

rolweerstand.
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* Onder ideale omstandigheden
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