Inspired by life

Productoverzicht
MEZZO

Mezzo 3 - basismodel
Kleur

Zwart metallic + groene accudeksel

Type armleuning

Standaard

Gasbediening

Rechts vooruit / Links achteruit

Type banden

Luchtbanden

Accu’s

AGM accu’s 50 Ah

Lader

Acculader 6A/24V

INDEGO

Specificaties

*	Zithoogte is belast gemeten
**	Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht
gebruiker, bandenspanning etc.

P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem Logistiekweg 7, Doetinchem - The Netherlands
T +31 (0)314-328 000
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Specificaties			
48 cm				
42 cm				
46-56 cm				
119 cm (65 cm)			
138 cm				
64 cm				
17 cm				
15 km/h (minder is mogelijk)		
35 / 40 / 50 km** 			
50 / 60 / 73 Ah			
6A/24V, 8A/24V			
80 kg				
160 kg				
140 cm				
10°				
10 cm			
3.00 - 16”		
EN 12184 klasse C		

ZH

Meetpunten
Zitbreedte
Zitdiepte
Zithoogte* t.o.v. plateau
Hoogte scootmobiel (zonder stoel)
Lengte scootmobiel
Breedte scootmobiel
Hoogte voetplateau t.o.v. grond
Maximum snelheid
Actieradius
Accu
Lader
Totaal gewicht (excl. accu’s)
Maximaal draagvermogen
Draaistraal
Maximale hellingshoek
Maximale obstakelhoogte
Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)
Voldoet aan
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Inspired by life

Productoverzicht
Contactgegevens
Naam dealer

Type banden
M3570000010 Luchtbanden
M3570000020 Antilekbanden

Contactpersoon
Datum
Ordernummer
Model

M3000000000 Mezzo 3
Allround 3-wiel toering scooter voorzien van unieke vering
o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen +
INDEGO veersysteem op achteras), maximale snelheid 15
km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte
banden + blokprofiel, zwart metallic behuizing met
gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering,
schuifslede en hoog/laag verstelling, goed zitcomfort &
verstelbare lumbaalondersteuning, in hoek verstelbare &
neerklapbare rugleuning, in hoek verstelbare & opklapbare
armleggers, snelheidsbegrenzer in bochten, stuurkolomverstelling middels gasveer, contactslot, ruim voetplateau,
boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/
reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accuindicatie, versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten,
achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display:
km/h, totaal km, trip afstand, tijd en datum. Standaard
uitgevoerd met linker en rechter achteruitkijkspiegel.
M3560030010 Bedieningshendel t.b.v. stuurkolomverstelling links
M3560040010 Bedieningshendel t.b.v. stuurkolomverstelling rechts
S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Accu & acculader
M3530000010 2 MK AGM accu’s 50 Ah
M3530000020 2 MK gelaccu’s 60 Ah
M3660000010 Bijbehordende acculader 6A/24V
M3530000030 2 MK gelaccu’s 73 Ah
M3660000020 Bijbehordende acculader 8A/24V
Opbergmogelijkheid
M3540030020 Stokhouder links aan bumper4
M3540040020 Stokhouder rechts aan bumper4
M3540030010 Stokhouder links aan stoel
M3540040010 Stokhouder rechts aan stoel
M3540000050 Solo boodschappenmand achterop rugleuning
M3540000070 Inzettas Scoox t.b.v. Solo mand
Accessoires
M3160030010 Extra voetgasbediening links
M3160040010 Extra voetgasbediening rechts
M3160000060 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
M3160000070 Regenbestendige afdekhoes scooter
M3160000080 Universele accessoireshouder5
M3160000090 Windscherm incl. bevestigingsbeugel

Transportopties6
M3550000020 4 Fixatie-ogen

Toelichting
1 Het achterspatbord is in deze uitvoering niet voorzien van accentkleur, maar in mat zwart

Kleur

2 De schuifslede onder de stoel verhoogt het zithoogtebereik met 2,5 cm

M3500000010 Zwart metallic + groene accudeksel

3 HI LO functie is niet mogelijk i.c.m. gasbediening (achteruit d.m.v. toets) en

M3500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel

voetgasbediening
4 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning

Pakket
M3880000010 Rosso pakket1

5 Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper

Stoel bekleding zwart skai met opvallende stiksels in rode
accentkleur, kleur zwart metallic + rode accudeksel
M3880000020 Retro pakket
Stoel bekleding Oak Brown skai, patroon Diamond, kleur
zwart metallic + champagne kleur accudeksel

6 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Maximale snelheid
M3670000010 15 km/h
M3670000020 12 km/h
Stoelopties
M3510000010 Standaard amleuningen
M3510000030 Gepolsterde armleuningen
M3510030030 Bedieningshendel t.b.v. hoog/laag en draaien van stoel links
M3510040030 Bedieningshendel t.b.v. hoog/laag en draaien van stoel rechts
M3510030040 Schuifslede onder stoel links2
M3510040040 Schuifslede onder stoel rechts2
M3510000070 Geen schuifslede

(minderprijs)

M3510000050 Heupgordel
M3510000060 Hoofd/neksteun

Gasbediening
M3520000040 Links vooruit / Rechts achteruit
M3520000030 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
M3520000050 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
M3520000020 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
M3520000010 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
M3520140060 HI LO functie aan3
M3520150060 HI LO functie uit
M3520150070 Achteruitrijsignaal uit
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M3520140070 Achteruitrijsignaal aan

