Nie len na
doma...

ktný
Perfe
na dovolenku,
do hotela,
alebo na výlety

TECHNICKÉ ÚDAJE
celková dĺžka v mm

760

dlhodobý výkon motora

200 W

celková šírka v mm

580

najvyšší výkon motora

800 W

batérie

18 Ah

výška sedu v mm, nastaviteľná

400–550

hĺbka sedu v mm

400

nabíjačka

výška chrbtovej opierky v mm

400

elektronika

šírka sedu v mm, nastaviteľná

550

transportná výška (pri zloženom
riadiacom stĺpiku a bez sedačky) v mm

470

počet kolies

5

priemer predného kolesa v mm

110

priemer zadného kolesa v mm

220

„svetlá výška“ v mm

50

maximálna výška prekážky v mm

15

polomer otočenia v mm

500
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Servis INVO spol. s r.o.
Majerská cesta 16
97401 Banská Bystrica
tel.: 048/4143288, 0918747404
e-mail: info@servisinvo.sk

maximálny dojazd v km
pri testovacích podmienkach
prípustné stúpanie / sklon trati v
stupňoch (percentách)
hmotnosť prázdného skútra vrátane
batérií v kg

2A
50 A
17 s lítiovými batériami
10 s olovenými batériami
3° (6 %)
42 s lítiovými batériami
47 s lovenými batériami

prípustná hmotnosť užívateľa v kg

120

prípustná celková hmotnosť v kg

170

maximálna rýchlosť v km/h

6
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…ale aj na výlety
po spevnených sestách
Vďaka kompaktným
rozmerom a
jednoduchému rokladaniu
je iGo verným sprievodcom
na cestách. Aj keď jeho
najväčšou domémou je
pohyb v interiéri, je možné
iGo použiť aj na
spevnených cestách vonku.
Prežite deň v prírode, alebo
si užite výlet v nákupnom
centre.

verzie iGO:
cena pre rok 2019
iGO olovené batérie
1640 eur
iGO lítiové batérie
2260 eur
iGO up olovené batérie
2390 eur
(s elektrickým zdvihom + 10cm)
iGO up lítiové batérie
3260 eur
(s elektrickým zdvihom + 10cm)

FOR YOU
UNIKÁTNE RIEŠENIE PRE VÁŠ
SLOBODNÝ POHYB!

ZJEDNODUŠÍ
VÁŠ BEŽNÝ DEŇ

jednoduché ovládanie

Obratný
Vďaka malému polomeru otočenia sa iGo otočí na mieste, a tým
pádom nie sú malé priestory alebo úzke dvere nie sú problém.
Stredový pohon kolies
Stredový pohon kolies je najlepší pre pohyb v interiéri.
Ani vyššie koberce nie sú prekážkou.

rozložiteľné do 3 dielov

stredový pohon

Rozložiteľný a šetriaci miesto
Vďaka jednoduchému rozkladaniu na tri diely je možný jeho
transport v menšom osobnom aute.

Cena
Eur
0
4
6
1
od

Silný motor
Silné 200 W motory so špičkovým výkonom až 800 W
umožňujú prepraviť užívateľa do hmotnosti 120 kg.

PRAVÝ ZÁZRAK
DO INTERIÉRU
Obratný skúter pre veľmi malé priestroy
Mikroskúter iGo je vyvinutý pre osoby so
sníženou pohyblivosťou. Vďaka kompaktnej
konštrukcii a stredovému pohonu má
mikroskúter iGo polomer otočenia už od 500
mm a je preto veľmi vhodný do interiéru.

Otočné a výškovo nastaviteľné sedadlo
S otočným a výškovo nastaviteľným sedadlom Vám iGo
umožní vykonávať väčšinu domácich prác bez problémov.

Jednoduchý a nekomplikovaný
Ovládanie iGo je veľmi jednoduché. Nekomplikované
nabíjanie cez noc zaručuje radosť z jazdy cez deň.
polomer otáčania od 500 mm

