Scherp design en rotsvaste
kwaliteit maken deze scooter
een moderne klassieker.
Welkom aan de Vecta Sport een revolutionaire
scooter die nieuw design combineert met de
nieuwste technologie om een scooter die er
goed uitziet nog beter te laten presteren.
Dit is het resultaat van 3 jaar ontwikkelen, de
Vecta Sport is gebouwd met een resem van
gebruiksvriendelijke eigenschappen zoals de
160kg draaglast, de RunOn Run-Flat banden
en revolutionaire Maxi Grip transmissie om
u te laten rijden daar waar andere scooters
moeten stoppen.
Waar u ook bent met een actieradius van
44Km voor één enkele laadbeurt is er niets
dat u nog tegenhoudt.

Stijlvol als
standaard.

Ontworpen zonder compromissen, de Vecta Sport combineert
iconische stijl met een moderne afgewerkte toets. Maar
het ziet er niet alleen goed uit, de Vecta Sport is ook zeer
praktisch.
Beschikbaar in 2 kleuren: Cobalt Blauw en Graphite Grijs. De
Vecta Sport is een klasse op zijn eigen.

Reis steeds eerste klasse.
De Vecta Sport biedt het beste van
2 werelden. Robuust en stabiel op de
baan en voldoende wendbaar voor op het
voetpad en slechts 132cm lang. Dus neemt
hij niet veel plaats om te stockeren.
Terwijl de nieuwe krachtige, koppelrijke
600W motor de steilste hellingen met
gemak aankan.

Ga zitten en relax in stijl.
Neem plaats achter het verstelbare stuur en u
zult genieten van een beschermende positie die
bijdraagt tot een hoog veiligheidsgevoel.

Onder het stuur vindt u een
handige opbergruimte om
kleine items te stockeren
en een voorziene USB-poort
om uw mobiele telefoon op
te laden.
Waar u ook gaat u bent
zeer goed zichtbaar met de
hoog gepositioneerde LED
verlichting die u perfect kan
begeleiden in minder goed
verlichte locaties.

Geboren om te rijden en te
rijden en te rijden.
De Vecta Sport biedt prestaties en kracht. De
600W powermotor biedt u een actieradius
van 44km. Perfect voor de lange dagen
buitenshuis, vrienden of familie te bezoeken
of het verkennen van het platteland.
De krachtige, koppelrijke superefficiente
motor gekoppeld aan het Max Grip

differentieel zorgt ervoor dat de Vecta
Sport blijft gaan daar waar andere scooters
problemen zouden krijgen.
Indien u een lekke band zou hebben?
Dan rijdt u gewoon verder ! De Vecta Sport
biedt u een ultieme gemoedsrust met zijn
RunON Runflat banden die u verzekeren dat
u veilig thuisgeraakt zelfs met een lekke band.

Geniet van uw rit waar u ook gaat.
Met heel wat beenruimte en een 3-weg
aanpasbare zetel kan de Vecta Sport iedere
gebruiker comfortabel laten zitten.

Voeg daarbij een extra ondersteunende
zetel met lumbale ondersteuning en
verstelbare armsteunen zodat u steeds zult
reizen in totaal comfort.
De Vecta Sport is zeer veelzijdig.

De zetel heeft meerdere verstelposities:
voorwaarts, achterwaarts, naar boven, naar
beneden. De stuurkolom is ook aanpasbaar
naar voor en achter voor een optimale
ergonomische zithouding.

Vecta Sport
Technische
Specificaties.

RUN-FLAT
PNEUMATISCHE
RUNON BANDEN

KRACHTIGE,
KOPPELRIJKE 600W
MOTOR

USB-POORT

Type Class

C/3

Totale Lengte

1320 mm

Totale Breedte

600 mm

Type zetel

Bestuurderszetel is draaibaar
met verstelbare hoofdsteun,
in hoogte verstelbaar met
wegklapbare armsteunen met
verstelbaarheid van de breedte.
Ook is de zetel verstelbaar naar
voor en achter.

Ledere scooter
heeft een reputatie
hoog te houden.

Wij geloven dat iedereen het recht heeft om een zo volledig
en onafhankelijk mogelijk leven te leiden. De nieuwe Vecta
Sport is ontworpen met dit in gedachten.

VERING

MAX GRIP-LIMITED
SLIP DIFFERENTIËLE
VERSNELLINGSBAK

LED

Maximum draaglast

160kg

Batterij voltage en capaciteit

12V / 50Ah x 2

Maximum snelheid

15 km/h

Bodemvrijheid

100 mm

Maximale veilige
drempelhoogte bij stijgen

100 mm

Maximale veilige
drempelhoogte bij dalen

100 mm

Actieradius*

Up to 44km

Maximale hellingsgraad

10˚

Minimale breedte nodig bij het
draaien

1700 mm

Draaicirkel

3470 mm

Verlichting

LED voor en achterzijde

Wieldiameter

305 mm

Type band

Run-Flat pneumatische
RunOn banden

Kleuren

Cobalt blauw of Graphite Grijs

* actieradius met volgeladen batterij op vlakke grond.

Met hun jarenlange ervaring in het ontwikkelen en leveren
van producten die mensen helpen bij hun mobiliteit en hun
dagelijkse leven is vandaag al deze ervaring gebundeld in het
ontwerp en ontwikkeling van de nieuwe Vecta Sport. Hiermee
neemt men het voortouw op de markt en is een nieuw ijkpunt
gemaakt in de scootertechnologie.

Dimensies van
de Vecta Sport.

1160mm

600mm

1320mm
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Door een strategie van continue verbetering verleent
EM zichtzelf het recht om zonder voorafgaande
bekendmaking bepaalde productspecificaties
te wijzigen.
Alle inspanningen zijn geleverd om alle informatie
die in deze brochure vermeld staat als correct
te ervaren.
De afbeeldingen zijn enkel gemaakt in het kader voor
illustratieve doeleinden. Details zijn correct van het
moment van publicatie.

De volledige voorwaarden zijn beschikbaar bij
uw geautoriseerde Mobility retailer of online
via electricmobility.co.uk

