Sterling Elite 2 Plus
Scootmobiel nieuw
€ 7.450,00
Met de Sterling Elite 2 Plus heeft u een
comfortabele goed geveerde scootmobiel
met een maximale snelheid van 15 km/u en
een veilige en betrouwbare reisgenoot.
Gratis verzending
Comfortabel, plezierig en veilig op pad!
Met de Sterling Elite 2 Plus heeft u een
comfortabele goed geveerde scootmobiel
met een maximale snelheid van 15 km/u en
een veilige en betrouwbare reisgenoot.
Onbezorgd op pad door de krachtige
elektronische aandrijving en optionele soft
massieve banden, lekke banden horen tot het
verleden. De uitstekende hydraulisch
instelbare achtervering i.c.m. de
verschillende verstellingen en instellingen
staan garant voor een comfortabele rit.
Oliegedempte voorvering
De voorvering met schokdempers en
schijfrem geeft een uitstekend rijcomfort.
Overzichtelijk LCD display
Ergonomische bediening met eenvoudig te
bedienen soft-touch knoppen.
Een zeer comfortabel verstelbare zitting
Een volledig individuele zitting (360º
draaibaar) met laterale
lumbaalondersteuning.
Hydraulische achtervering
Instelbare achtervering,
vrijsloopmechanisme en anti-tip voorziening,
verder heeft de Elite² Plus heldere CE
gemarkeerde LED verlichting.\
Kleur

Blauw

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

Totale lengte
Totale breedte
Zitdiepte stoel
Zitbreedte stoel
Rughoogte
Zithoogte vanaf plateau
Max hellingshoek
Draaicirkel

139 cm
65 cm
46 cm
47,5 cm
50 cm
44-54 cm
15º bij 175 kg
280 cm
44 km, gemeten
volgens ISO 7176:4 : >
Max actieradius
50 km, indien scooter
voorzien van accu's
met hogere amp.
Totaal gewicht excl. accu 94 kg
Totaal gewicht incl accu 140 kg
Max belasting
175 kg

Bel ons: 0226-355546

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

