Alya
Compact als een koffer
De Alya is een zeer compacte en
vouwbare scooter. De Alya is makkelijk mee te
nemen waardoor de gebruiker altijd en overal
toegang heeft tot het gebruik van zijn scooter.
Met zijn grote rijafstand vindt hij evenwel
ook zijn weg naar buiten.

Compact formaat voor transport

- Telescopische stuurkolom
- Duidelijke batterij indicatie
- Afneembare contactsleutel

Neerklapbare stoel
voor transport

Zilvergrijs model
met 17,4 Ah batterijen

- Uitneembare
lithium ION batterijen
- Voetsteun

Rood model
met 11,6 Ah batterijen
Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie Alya
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Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen
bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). * Enkel voor het zilvergrijze model

Transport

Compleet opklapbaar

De Alya scooter is een perfecte transport scooter.
Licht in gewicht en compact in omvang en
opklapbaar in minder dan een minuut en
meeneembaar. Ideaal voor korte afstanden en extra
handig om te besturen.

Zet de Alya uit en verwijder de contactsleutel. Verlaag de
stuurkolom tot de laagste positie en trek achteraan de gele
hendel omhoog. Duw het zitgedeelte vervolgens omlaag.

Kleuren

Uw garantie op kwaliteit.

rood

17,4 Ah

11,6Ah

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de
hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de
meeste Europese landen.

N.V. Vermeiren N.V.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94
www.vermeiren.be - info@vermeiren.be
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zilver
grijs

Vouw de voetplaat omhoog en schuif de Alya in elkaar.
Trek aan de gele knop onderaan de stuurkolom en beweeg
deze naar beneden. Nu is de Alya volledig klaar voor
transport.

