Sterling S425
Scootmobiel nieuw
€ 2.450,00
De Sterling S-425 is een krachtige
scootmobiel met uitstekende vering voor
meer comfort. Obstakels kunnen eenvoudig
genomen worden door de krachtige motor en
de grotere wielen.
Gratis verzending
Compact met snelheid
De S425 heeft alle kenmerken van de S400,
maar dan met meer kracht en kilometers. De
S425 heeft heldere LED verlichting en
uitstekende vering voor meer comfort met
een maximale snelheid van 12 km/u.
Obstakels kunnen eenvoudig genomen
worden door de krachtige motor en de
grotere wielen. De S425 brengt u verder door
de standaard 55 Ah accu’s. Daarnaast heeft
de S425 een unieke Urban Grey Metallic
kleur, waarmee u gezien mag worden!
Intuïtieve bediening
Met de wig-wag hand/duim bediening heeft
u een goede controle en voelt rijden heel
natuurlijk. Het ergonomische delta stuur
maakt elke rit comfortabel.
Comfortabel op elke reis
De S-serie biedt een geavanceerde
zitoplossing, dat comfort naar het hoogste
niveau tilt. Van de verstelbare zithoogte,
zitdiepte en rughoek tot opklapbare
armsteunen die in breedte, in hoek en in
diepte verstelbaar zijn - ontworpen voor uw
comfort.

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

Geavanceerde LED-verlichting
De energiebesparende LEDverlichtingstechnologie op de S-serie
scootmobielen is 400 keer zuiniger dan
standaard verlichting. Dit betekent dat de
scootmobielen meer vermogen hebben,
waardoor u meer bereik heeft bij elke rit.

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.

Actieve anti-tip wielen
De anti-tip wielen bewegen mee wanneer u
over een obstakel rijdt en zorgen voor een
veilige rit.
Technische gegevens
Maat voorwiel: 30 cm
Maat achterwiel: 30 cm
Totale lengte: 135 cm
Totale breedte: 66 cm
Zitframehoogte: 45 - 50 cm
Maximale snelheid: 12 km/u
Accu's: 55 Ah (2x)
Maximale hellingshoek: 8° bij 150 kg
Draaicirkel: 200 cm
Verlichting en richtingaanwijzers: Yes
Actieradius: 42 km
Totale gewicht: 117 kg
Maximale gebruikersgewicht: 150 kg
Kleur: Urban Grey Metallic

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

