e-Ability Zinger
Elektrische Elektrische
rolstoel
€ 2.275,00
De Zinger elektrische rolstoel is de lichtste
opvouwbare rolstoel in de huidige markt.
Gratis verzending
De Zinger elektrische rolstoel is de lichtste
opvouwbare rolstoel in de huidige markt. De
Zinger is gemaakt van hoge kwaliteit 6061
aluminium (gebruikt in de vliegtuigindustrie),
is duurzaam en robuust. De Zinger is bovenal
bijzonder licht, slechts 17.5 kilo!
ZINGER is een klasse apart als het aankomt
op design en ontwerp. Het ingenieuze
ontwerp zorgt er voor dat U de Zinger
intuitief leert besturen en daardoor direct
kan gebruiken. Mechanisch voldoet de
Zinger aan de hoogste standaarden. Het
stuurmechanisme van de ZINGER zorgt voor
enorme wendbare en stabiliteit. Niet alleen
de rij-eigenschappen zijn uniek in het
ontwerp. Het frame van de Zinger is zo
ontworpen dat deze direct en eenvoudig kan
worden opgevouwen. Het is dé oplossing die
U de mogelijkheid geeft om binnen enkele
minuten te kunnen vertrekken. Trek gewoon
aan de ontgrendelingskabel en de 17,5 kg
wegende ZINGER klapt direct in. Het kost
één persoon slechts enkele seconden om één
of zelfs twee ZINGER’s in de kofferbak van
een auto te laden. Geen vergrendelingen of
andere vertragingen, geen stuurkolom die
voorzichtig moet worden weggevouwen. In
opgevouwen toestand is de Zinger slechts 25
cm hoog en kan eenvoudig worden
opgeborgen in de achterbak van uw auto, of
mee in het vliegtuig, op een boot of in een
kast! De ZINGER is eveneens zeer praktisch

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 onderhouds- of
reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

binnenshuis met zijn hoge wendbaarheid en
het ontbreken van een stuurkolom.
De ZINGER is de elektrische rolstoel met een
sportief uiterlijk en is daarnaast een feest om
mee te rijden!
Beschikbaar in de kleuren: Zwart, Grijs en
Groen.

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

