IKKE KUN
INDENDØRS
OG DERHJEMME
MEN...
...også på vej til nye oplevelser er iGO
den perfekte makker!
Takket være det kompakte ydre og
nemme måde iGO kan adskilles på
TIL FERIE, PÅ
er den en optimal makker at have
med på farten. Tilbring en frisk tur
HOTELLET ELLER
i det fri eller nyd en lille udflugt til
TIL FLYREJSEN
shoppingcentret - uden problemer
bare kør!

PERFEKT

TEKNISKE DATA
Bredde i mm.
Sædehøjde (justerbar) i mm.

760

Motorstyrke i W

200

580

Motor spidsbelastning i W

800

Batterier i Amp.

18

400 – 550

Sædedybde i mm.

400

Lader i Amp.

2

Ryghøjde i mm.

400

Elektronik i Amp.

50

Sædebredde (justerbar) i mm.

550

Transporthøjde (ved nedfældet sædesøjle og uden sæde) i mm.

17

470

Rækkevidde, max.
(under test betingelser) i km.

Antal hjul

5

Tilladte stigning i grader/procent

3° (6 %)

Vægt inkl. batterier

47

Hjuldiameter - forhjul i mm.

110

Tilladte maksimale brugervægt i kg.

120

Hjuldiameter - drivhjul i mm.

220

Samlede total vægt i kg.

170

Frihøjde i mm.

50

Hastighed, max. i km/t.

6

Max. højde forhindring i mm.

15

Venderadius i mm.

500
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Længde i mm.

Ident-Nr. 261 505 906

FOR YOU
VERDENS FØRSTE MIKRO EL-KØRESTOL

GØR DIN HVERDAG

NEMMERE
Nem betjening

Handy
Med den lille venderadius på blot 50 cm. vender iGo på
stedet. Således kan du nemt komme omkring i trange
rum og gennem smalle døre.

Centerstyring
Centerstyring er et styresystem af høj klasse - så kørsel
på tæpper er ingen hindring.
Kan adskilles i tre dele

Centerstyring for øget
stabilitet

Drejesæde
Med det drejelige og højdejusterbare sæde kan husarbejde og daglig aktivitet foretages siddende uden
problemer.

Pladsbesparende
Vha. muligheden for nemt at kunne adskille iGo i tre
dele kan den problemløst medbringes i selv små biler.

Stærk
Stærke 200 watts motorer tillader en brugervægt på
helt op til 120 kg.

LILLE OG
KOMPAKT
Den handy el-kørestol til de små rum
iGo er udviklet til personer med begrænset mobilitet og nedsat gangfunktion. Takket være det
kompakte ydre og centerstyringen har „Mikro-mobilen“ en venderadius på bare 50 cm. og er derfor
perfekt til brug inden døre

Nem og ukompliceret
Betjeningen er nem og ukompliceret og stolen oplades
simpelt hen over natten så iGo er klar hver dag.
Venderadius på bare 50 cm.

