De nieuwe
Afiscooter
De ultieme outdoor
Heavy-Duty scootmobiel

De nieuwe Afiscooter S zorgt voor maximale bescherming en veiligheid van de bestuurder. Dankzij de perfecte
ergonomie en zijn uitstekende rijcomfort is dit één van de meest toonaangevende scootmobielen in zijn categorie.
Dit luxe voertuig met een bewezen staat van dienst van hoge kwaliteit en langdurige betrouwbaarheid, zorgt voor
comfortabel reizen en veiligheid. Dit allemaal op verschillende soorten terreinen zoals ruw terrein (met GT wielen)
en ook nog eens bij extreme weersomstandigheden (bij gebruik van de unieke comfort overkapping).
Een enkele of een dubbele zitting, het model met 3 wielen (maximale wendbaarheid) of het model met 4 wielen
(ultieme stabiliteit), welke keuze u ook maakt deze zal perfect bij u passen.

Highlights
Nieuwe rubberen (PU) schokabsorberende voorbumper voor
maximale bescherming en veiligheid van de bestuurder.
Een ergonomische stuur met een helder, gemakkelijk af te lezen
en verbeterd LCD-display.
Een luxe orthopedische draaibare zitting met een hoge rugleuning
die comfort biedt tijdens het rijden en zorgt voor veel instapgemak
(aangeboden in drie breedtes: 46 cm, 56 cm en 61 cm).
Krachtige, duurzame en energiezuinige LED-koplampen.
Optioneel verkrijgbare brede GT-banden, die zorgen voor extra tractie
en stabiliteit, geven de Afiscooter S off Road-prestaties. Mede dankzij de
hoge chassisvrijheid.
Optioneel met een ergonomisch gevormde comfort overkapping die
zorgt voor een comfortabele rit in alle weersomstandigheden.
Extreem ruim

Bedieningsgemak,
aangenaam rijden,
belevenis

Ontworpen voor
veiligheid

Gemakkelijke
bediening

Top kwaliteit &
betrouwbaarheid

Afikim Electric Vehicles is al meer dan 40 jaar leider in het ontwikkelen en produceren
van premium, elektrisch aangedreven scootmobielen. De bekende Afiscooter-productlijn is
ontworpen met de veiligheid van de bestuurder op de eerste plaats, aandacht voor ergonomie,
comfort en betrouwbaarheid van het voertuig. Afikim Electric Vehicles heeft een wereldwijd distributienetwerk opgezet dat
lokale technische ondersteuning biedt volgens de hoogste servicenormen.
Ons bedrijf voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en de Europese ISO 9001-, CE- en EN 12184-certificeringen, evenals
de VS veiligheidsnormen met FDA-goedkeuring.

Kenmerken

Een veilige en plezierige
rij belevenis op de weg
en off road

Luxe
zitting

Bekerhouders

Afsluitbare
opberg box
GT wielen
(optioneel)

Blauw

Donker
Grijs

Zilver

Rood

Specificaties
Afiscooter S3
Enkele
Zitting

Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

Enkele
Zitting

155cm (61”)

165cm (65”)

68cm (27”)

96cm (37”)

68cm (27”)

96cm (37”)

GT wielen

88cm (35”)

96cm (37”)

88cm (35”)

96cm (37”)

(-) Overkapping

125cm (49”)

125cm (49”)

(+) Overkapping

164cm (65”)

164cm (65”)

12.5cm (5”)

12.5cm (5”)

(+) Accu’s

153kg (337lb) 163kg (359lb) 155kg (342lb) 165kg (364lb)

(-) Accu’s

106kg (234lb) 116kg (256lb) 108kg (238lb) 118kg (260lb)

(+) Overkapping

+15Kg (33lb)

(+) Brede wielen

+12kg (+26lb)

Maximaal
draagvermogen

Inclusief
bestuurder

200kg (450lb)

Actieradius

(+) Accu’s

45-50km (28-31m)

Maximale snelheid

15 km/u of 18 km km/u*

Maximale klimhoek
Draaicirkel

15 km/u of 18 km km/u
143cm (56”)

Breedte zitting

51cm (20”)

Type banden
Afmeting wielen

Voorwielen
Achterwielen

Type accu

Twee

Power unit

Achterwielaandrijving

228cm (90”)

85cm (33”)

51cm (20”)

85cm (33”)

luchtbanden (1.7bar)

luchtbanden (1.7bar)

3-10"

4.10/3.50-6"

3.50-10"

3.50-10"
80 A of 105 A

24V DC motor | 1,400W

Type controller

SD 140A

Type oplader
Opties/Accessoires

Dubbele
Zitting

Standaard wielen

Bodemvrijheid

Gewicht

Afiscooter S4

Dubbele
Zitting

8Amp
linker bediening | voetgas | overkapping | regenscherm
| brede zitting 56 cm of extra brede zitting 61 cm |
golftashouder | stokhouder | GT wielen

* Snelheidslimiet varieert tussen de verschillende landen volgens de lokale regelgeving van elke provincie.
**Amerikaans model | Getest door de fabrikant, op basis van werkelijke parameters | Bovenstaande specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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