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TARGA

F.M.

/

FOLDBAR MOBILSCOOTER

TARGA t.p. Mobilscooter er en smart letvægts og foldbar 3-hjulet el scooter der kan bruges både indendørs
og udendørs, da scooteren har 2 kraftige 300W motorer monteret i baghjulene og en frihøjde på 10cm fra
jordplan og til fodplade. Vi kan anbefale denne scooter til dig, som gerne vil have mulighed for nemt at kunne
tage et transporthjælpemiddel med dig i bilen eller med på ferierejsen. Scooteren er hurtig at folde ud og
klappe sammen igen, og helt uden at skulle bruge værktøj. I sammenklappet tilstand kan man også trække
scooteren efter sig som en almindelig kuffert på hjul, via håndtaget på bagagebøjlen under sædet. Denne
”kuffert” funktion er ideel hvis du skal stige ombord i bus eller tog.
TARGA t.p. er med sin lille kompakte konstruktion et særdeles velegnet transporthjælpemiddel for
gangbesværede personer i kontormiljøer, virksomheder, indkøbscentre, supersygehuse, hospitaler og
plejehjem. Køretøjet kan klare stigninger på >10° og har implementeret en anti-tilt funktion i bagagebøjlen.
Med kun et forhjul giver det automatisk køretøjet en ganske lille venderadius, hvilket kan være en stor fordel
hvis man skal vende rundt på gangarealer / gange, og uden at miste stabilitet.
TARGA t.p. Teknik: El scooter er mekanisk konstrueret i aluminium for at gøre køretøjet så let og håndterbart
som muligt. Styret er justerbart i højden og kan klappes sammen når scooter skal transporteres. Der anvendes
ikke miljøforurenende bly-batterier, men nyeste Lithium Ion letvægts teknologi og batteriet er på hele
522Wh. Batteriet er monteret i et beslag bag sædet og låst med en nøgle. Batteriet kan fjernes fra køretøjet
ved at trække batteriet ud af beslaget, når det er låst op og der medfølger en Lithium Ion batterilader med
dobbelt sikkerhedskontrol som frakobler ladefunktionen 100% elektronisk, hvis man skulle glemme at
frakoble laderen fysisk når batteriet er fuldt opladet. Herved undgår man overopladning af Lithium batteriet
og dermed risikoen for overophedning og brand i batteriet. På styret er der monteret en LED monitor til
visning af batterikapaciteten, valg af gear og tænd/sluk af LED forlygte.
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El-scooteren er monteret med luftfyldte 10” hjul som giver en naturlig affjedring for køretøj og kører. er
monteret med en 36V/300W motor i hvert baghjul, og køretøjet har 3 fremgående hastigheder, 5km/h –
10km/h og 15km/h, og 1 bakgear med en hastighed på 5km/h. Hastigheden reguleres med et gashåndtag i
højre side af styret. Der er som standard monteret en stor LED forlygte med elektrisk horn, og på bagskærme
er der monteret røde reflekser.
Hvad kan denne TARGA t.p. Mobilscooter gøre for dig ?
• du får en elektrisk scooter som er lille og
kompakt, og beregnet til både inde- og
udendørsbrug.
• nemt at tage med op i lejlighed, og nem at
anbringe i stue / værelse når den ikke
anvendes.
• Et hjælpemiddel som giver dig stor frihed
og uafhængighed i det daglige, når du er
på arbejdet, på shopping eller på ferien.

•
•
•
•

du får et elektrisk køretøj der har en stor
frihøjde og kan klare stigninger på >10°.
en køredistance mellem 25 og 35km,
afhængig af hvilket gear der køres i.
en el scooter som er nem at manøvrere, og
med en lille venderadius.
køretøjet har parkeringsbremse, plads til
bagagekurv og anti tilt funktion.

TEKNISKE DATA FOR TARGA t.p.
Motor type / HUB
Længde / udfoldet
Bredde / udfoldet
Sæde højde fra jordplan
Sæde bredde / dybde
Chassis
Hjulstørrelse
Justerbar styrhøjde
Frihøjde
Gear 1 / frem
Gear 2 / frem
Gear 3 / frem

2x36V/ børsteløs
96cm
57cm
50cm
32 x 34cm
Aluminium alloy
10” / luftfyldt
73 til 86cm
10cm
Max. 5km/h
Max. 10km/h
Max. 15km/h

Bakgear
Batteri teknologi
Batteri kapacitet
Køredistance
Operativ temp.
Monitor
Vægt
Indstigningshøjde
Bruger vægt
Dimensioner foldet
Bremser, bag
Parkeringsbremse

Max. 5km/h
LiNiMnO2
14,5Ah
25 – 35km
-20°C til + 65°C
LED
26kg, m. batteri
16cm
120kg
96x57x50cm
2 x skivebremser
Ja

Lithium lader
42V-2A
Opladetid
Max. 8h
Oplader profil
Dobbelt sikkerhed
Oplader mekanik
Alu-hus m. blæser køl
Tilbehør som medfølger
LED forlygte
Ja
Elektrisk horn
Ja
Brugsanvisning
Ja
Reflekser
Ja

Pris kr. 15.990,- inkl. moms, eks. levering.
(Netto pris kr. 12.792,- eks. moms, eks. leveringsomkostninger)
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