
Vejen til frihed på 3 & 
4 hjul i luksusklassen

En nyttig 
nydelse til hverdagens 

opgaver i hjemmet og byen

En af Danmarks STÆRKESTE scootere

Kan købes hos forhandlere med ekspert-
viden om hvad der passer DIG bedst

5 års GARANTI ved overholdelse af 
service, som beskrevet på servicekortet

Se mere på
www.topscooternordic.dk

	 	 	 	

Din lokale forhandler:

Forhandler stempel

IMPORTØR:
TOP	Products	A/S	·	Håndværkervej	25A	·	4160	Herlufmagle



HS-895 – 4 Hjulet el-scooter
Kommer som standard med:
Kaptajnsæde, svingbart med justering frem og 
tilbage. Justerbart ryglæn samt nakkestøtte.
Højde justerbart armlæn. Sidespejl. Fuld belys-
ning. Kurv. Tændingslås on/off. Indikator for bat-
teriniveau. Hastighedsreguleringsknap. Høj/Lav 
hastighedskontakt. Affjedring både for og bag.

Fås standard i 3 farver:
Hvid (WH1) / Mørkegrå (GY5) / Rød (RD6)

Type Mobility Scooter
Længde 1.445 mm
Bredde 685 mm
Højde 1.260 mm
Sæde bredde 480 mm
Hjulstørrelse  115 mm bredde og
for og fag 320 mm Høje (13”)
Vægt inkl. batterier 110 kg
Lastvægt max. 205 kg
Hastighed max. 15 km/h
Fri højde 85 mm
Kantstenshøjde max.  60 mm
Terrænstigning max.  12 grader
Dreje radius 1.640 mm
Bremser Håndbremse og 
 Elektro-mekanisk
Motorstørrelse 700W - 5400 r.p.m
Batteristørrelse 12, 50Ah (2 stk)
Batterivægt 31.3 kg
Batterilader 5A ekstern oplader
Rejsedistance på  37.5 km
fuld opladning. * 

HS-855 – 3 Hjulet el-scooter
Kommer som standard med:
Kaptajnsæde, svingbart med justering frem og 
tilbage. Justerbart ryglæn samt nakkestøtte.
Højde justerbart armlæn. Sidespejl. Fuld belys-
ning. Kurv. Tændingslås on/off. Indikator for bat-
teriniveau. Hastighedsreguleringsknap. Høj/Lav 
hastighedskontakt. Affjedring både for og bag.

Fås standard i 3 farver:
Hvid (WH1) / Mørkegrå (GY5) / Rød (RD6)

Type Mobility Scooter
Længde 1.420 mm
Bredde 685 mm
Højde 1.260 mm
Sæde bredde 480 mm
Hjulstørrelse  115 mm bredde og
for og fag 320 mm Høje (13”)
Vægt inkl. batterier 95 kg
Lastvægt max. 205 kg
Hastighed max. 15 km/h
Fri højde 85 mm
Kantstenshøjde max.  60 mm
Terrænstigning max.  12 grader
Dreje radius 1.325 mm
Bremser Håndbremse og 
 Elektro-mekanisk
Motorstørrelse 700W - 5400 r.p.m
Batteristørrelse 12, 50Ah (2 stk)
Batterivægt 31.3 kg
Batterilader 5A ekstern oplader
Rejsedistance på  37.5 km
fuld opladning. * 

* Rejsedistancen kan variere i forhold til vejr, terræn, 
lastvægt og alder af batterier.  

* Rejsedistancen kan variere i forhold til vejr, terræn, 
lastvægt og alder af batterier.  


