Vigorous S-Line II

Vigorous InnerCity II

Te besturen met een auto- of
bromfietsrijbewijs

Te besturen zonder rijbewijs

Move

Dealerstempel:

Is er wel voldoende elektriciteit om mijn Vigorous dagelijks op te laden?
Volgens EDF (het tweede energiebedijf van Europa) vraagt het opladen van een elektrisch voertuig niet
meer elektriciteit dan het gebruik van een waterkoker.
Zijn elektrische voertuigen gevaarlijk?
Onze elektrische voertuigen/producten hebben diverse tests en keuringen doorstaan om maximale
veiligheid te garanderen onder alle omstandigheden.
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Technische gegevens
E-mobiliteit op 3 wielen
Milieu
De Vigorous Trike zet nieuwe dimensies als het gaat om e-mobiliteit.
Met een hedendaags design, elektrische aandrijving en ruimte voor
2 personen is hij op tal van fronten inzetbaar. Met de komst van
steeds strengere milieueisen om het Co2 gehalte te verlagen zal
deze 3-wieler ook in de toekomst binnen elk stads- en woongebied
inzetbaar zijn.

Bruin Metallic

Blauw Metallic

Rood Metallic / Zwart

Comfort
Doordat de bestuurdersruimte volledig is afgesloten biedt de Vigorous
bescherming tegen allerlei weersinvloeden. Daarnaast is hij uitgerust met
comfortverhogende (standaard) extra’s zoals: een ruitenwisser met
sproeier, achteruitrij camera, licht metalen velgen, verwarming, verstelbare stoel, bluetooth aansluiting en elektrische ramen.

Accu’s
Het laden van de accu’s gaat heel eenvoudig door middel van het
‘gewone’ 230 V stroomnet. Binnen 5 uur zijn de accu’s weer volledig
opgeladen (zelfs 70% binnen 2 uur) en kun je genieten van de vrijheid die de Vigorous je geeft. Optioneel is er een Lithium accu*
beschikbaar. Met deze extra accu kunt u de bestaande actieradius
verhogen met nog eens 80 extra kilometers.

Veiligheid
Veilig is de Vigorous zeker! Een stevige rolkooi en zowel voor als achter
schijfremmen, waardoor men kan vertrouwen op crashbestendigheid
en een zeer korte remweg.

Voor wie?
Om deze Electro trike te besturen heb je slechts een bromfietsrijbewijs
nodig. Elke persoon met een auto (en/of motor) rijbewijs mag de
Vigorous uiteraard ook besturen. Daarnaast is er de InnerCity II
waarvoor geen rijbewijs vereist is.

Mat Staal

Opladen
Opladen in slechts 5 uur
80% opgeladen binnen 2 uur
230 V: standaard stekker*
Geen speciaal stopcontact nodig
Gewoon thuis opladen
*	Met de Suco adapter is de Vigorous ook bij elke laadpaal op te
laden. De lithium accu heeft een externe lader en is uitneembaar.
Deze kan geladen worden terwijl de Vigorous op het basis loodpakket verder zou kunnen rijden.
Wit

Zwart / Mat Zwart

Zwart / Wit

Move Vigorous S-Line II

Move Vigorous InnerCity II

Categorie:

L2e

Scootmobiel

Aantal deuren:

2

2

Aantal zitplaatsen:

2 (1 voor, 1 achter)

2 (1 voor, 1 achter)

Banden:

As 1 = 130 / 60-13, As 2 = 135 / 70 R12

As 1 = 130 / 60-13, As 2 = 135 / 70 R12

Afmetingen (LxBxH):

2.260 x 1.160 x 1.510 mm

2.260 x 1.090 x 1.510 mm

Wielbasis:

1.700 mm

1.700 mm

Gewicht (rijklaar):

320 kg

315 kg

Neto max. vermogen:

1,5 kW

1,5 kW

Versnelling:

3 versnellingen naar wens instelbaar

3 versnellingen naar wens instelbaar

Giering verhoudingen:

1: 10.27

1: 10.27

Max. snelheid:

45 km/h

45 km/h

Geluidsniveau:

97 / 24 dB

97 / 24 dB

Actieradius:

60 km

80 km

EG-typegoedkeuring:

e13*168/2013*01108*00

e13*168/2013*01108*00

Datum goedkeuring:

21-05-2021

21-05-2021

