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Afk. Meetpunten Specificaties  
HS Hoogte scootmobiel (zonder stoel) 120 cm (80 cm)  
LS Lengte scootmobiel  140 cm   
BS Breedte scootmobiel 64 cm   
HV Hoogte voetplateau t.o.v. grond  17 cm   
ZB Zitbreedte  48 cm   
ZD Zitdiepte  44 cm   
ZH Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuifslede)  45-53 cm  
  Maximum snelheid  18 km/h (minder is mogelijk) 
 Actieradius 35 / 45 / 65 km**   
 Gelaccu’s  60 Ah / 73 Ah / 97 Ah 
 Lader 6A/24V, 8A/24V, 12A/24V 
 Totaal gewicht (excl. accu’s)  105 kg   
 Maximaal draagvermogen  160 (200kg)  
 Draaistraal  167 cm   
 Maximale hellingshoek  10˚   
  Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg) 3.00 - 8”   
 Voldoet aan  EN 12184 klasse C  

Specificaties

Kleur

Vering

Gebruikersgewicht

Motor

Stoel

Stoelopties

Zithoogte 

Zit- & rugbreedte

Zitdiepte 

Gasbediening 

Bediening richtingaanwijzers 

Bediening cruisecontrol 

Aan/Uitzetten 

Type banden

Accu’s

Lader

Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel

44 cm

Standaard

Contactslot

Middels duimschakelaars

Gasveer hoog/laag verstelling

Middels gashendels

Schuifslede

Luchtbanden

Op paneel

48 cm

Gelaccu’s 60 Ah

Acculader 6A/24V

Active

Standaard

Tot 100 kg

*  Belast gemeten met schuifslede in middelste stand
**  Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht 

gebruiker, bandenspanning etc.
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 Solo 4

Koersvaste 4-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering 
o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO 
veersys teem op voor- en achteras), maximale snelheid 
18 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte 
banden + highway profiel, zwart metallic behuizing met gekleurde 
accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuifslede, hoog/
laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteu-
ning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, 
snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek 
verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, 
ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achter-
lichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indica-
tie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, 
achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, 
totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Kleur
Zwart metallic + oranje accudeksel
Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr. ...................1,2

Semi-onafhankelijke vering
Active  Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk

Comfort  Optimale mix van schokdemping & rijgedrag

Gebruikersgewicht
tot 100 kg
100-130 kg3 
130-160 kg4 

Motor & maximale snelheid
Standaard motor

18 km/h
15 km/h

Stoel
Geen stoel  
Standaard Solo stoel (> 100 kg) 
Zachte Solo stoel (< 100 kg)

Stevige Solo stoel4 (> 130 kg)

Stoelopties
 L  R Schuifslede

Geen schuifslede5                                           
Standaard armleuningen
Verlengde gepolsterde armleuningen 
Hoofdsteun
Heupgordel

Zithoogte
 L  R Gasveer hoog/laag verstelling

Zit- & rugbreedte
48 cm
53 cm1,6

58 cm1,6

Zitdiepte
44 cm
Zitting verlengd met 6 cm1,7

Gasbediening
Middels gashendels
Middels gashendels voor kleine / reumatische handen) 

Links vooruit / Rechts achteruit

Rechts vooruit / Links achteruit (standaard) 

Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets

Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)

Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie) 
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Gasbediening (vervolg)

 L  R Extra voetgasbediening
Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening

Achteruitrijsignaal    Aan     Uit

Bediening richtingaanwijzers (RAW)
Middels duimschakelaars

Standaard instelling (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)

  R 1-handbediening8 (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)

Middels duimbediening d.m.v. drukknop

Bediening cruisecontrol
Op paneel

 L  R Op duimschakelaar8

Cruisecontrol    Aan     Uit

Aan/Uitzetten
 L  R Contactslot
 L  R Extra magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening

Type banden
Luchtbanden
Antilekbanden

Accu & acculader
2 MK gelaccu's type 60 Ah
Bijbehorende acculader 6A/24V
2 MK gelaccu's type 73 Ah
Bijbehorende acculader 8A/24V
2 MK gelaccu's type 97 Ah
Bijbehorende acculader 12A/24V

Opbergmogelijkheid
 L  R Stokhouder            Aan:  Bumper9     Stoel

Solo boodschappenmand achterop rugleuning9,10

Inzettas Scoox t.b.v. Solo mand

Accessoires
 L  R Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur
 L  R Achteruitkijkspiegel

Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
Windscherm incl. bevestigingsbeugel

Transportopties11

2 Fixatie-ogen

Toelichting
1   Levertijd in overleg

2    Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken 

t.o.v. de rest van de scooter

3   Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel

4   Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg

5   Geen schuifslede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm

6   Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige1 Solo stoel

7   Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel

8   Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening

9    Met de combinatie stokhouder op bumper L/R en Solo mand achterop rugleuning is  

de Solo stoel maar naar 1 zijde wegdraaibaar

10  Maximale zit- & rugbreedte 48 cm

11  De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Advies
Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient 

hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar 
het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.
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exclusief BTW (prijswijzigingen en drukfouten 
voorbehouden). Op alle leveringen zijn de  
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
van toepassing zoals gedeponeerd bij KvK.


