Liberty

LIB E RTY CI TY & KI DS

Geniet van je
vrijheid met de
Liberty City!
Wat krijg ik als ik een
Liberty bestel?
• Een Liberty City of Kids met een
16" voorwiel
• Touch display met ingebouwde
speakers
• Besturingssysteem met 3
rijprofielen:
- STANDAARD
- ECO
- PERSOONLIJK
• De volgende parameters kunnen
worden ingesteld in het
persoonlijke profiel:
- Maximum acceleratie (0–
100%)
- Maximum snelheid (0–100%)
- Motor rem (0–100%)
- Tractie (AAN/UIT)

Geniet van uw vrijheid met de Liberty! De Liberty elektrische handbike is een
ideaal product voor maximale mobiliteit en flexibiliteit. Koppel de Liberty
eenvoudig aan uw eigen handbewogen rolstoel en ga erop uit. Eenmaal op de
plaats van bestemming koppelt u de Liberty eenvoudig af en gaat u verder met uw
eigen handbewogen rolstoel.
De Liberty maakt het voor u mogelijk om toegang te krijgen tot plaatsen die anders
moeilijk te bereiken zouden zijn met alleen een handbewogen rolstoel. De Liberty
heeft een maximum snelheid tot wel 30 kilometer per uur en een actieradius tot
wel 45 kilometer. Door de instelbare rijeigenschappen en de tractioncontrol is de
Liberty door iedereen veilig te besturen en zowel geschikt voor kinderen als voor
volwassenen. De Liberty is verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen.
S P E C I FICATIES
Motor

Brushless PM motor 500W
Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh)
Liberty City 25 kg, Liberty Kids 25 kg
16"
0–30km/h*
45 km**

• Dubbele hydraulische remmen
met 200mm remschijf
• Koplamp
• Achterlicht en remlicht (optioneel)
• Handleiding

Electronisch (20A)
150 kg
10 graden***
Conform EU 93/42/EEC

• Twee jaar garantie

100–240 VAC, 50/60Hz

• Accu en lader

• Liberty Kids: Mogelijkheid om
uiterlijk van het display en
geluiden in het persoonlijke
rijprofiel aan te passen.

3-4 uur
*Standaard 20km/u, optioneel tot 30km/u
**Rijstijl, gebruikte rolstoel en gebruikersgewicht beïnvloeden de actieradius
***Met een gebruikersgewicht van maximaal 100 kg.

Neem contact met ons op via
info@mobilityproducts.nl
of 085-8786144
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