


WHILL Model C2 

Mobiliteit op korte afstand 

Leef het leven zonder grenzen 

Kenmerken en functies 

5 
1 uur opladen 
-----V--

De accu kan worden verwijderd en 
worden opgeladen met een gewoon 

stopcontact. 

Omni-wiel 
Met de gepatenteerde 
omni-wielen kunt 
u draaien op een 
postzegel. 

5 cm 

�11 
Rijd moeiteloos over obstakels tot 

5 cm hoog met twee krachtige 
motoren en grote omni-wielen voor. 

Draaicirkel 

76cm 

Op avontuur met WHILL - de Model C2 
kan scherpe bochten maken, zodat u op 
plaatsen kunt komen die onbereikbaar 

zijn voor gewone scooters. 

Kies uit 8 verschillende kleuropties 

voor de armen en pas de Model C2 aan 

uw persoonlijke stijl aan. 

De mand* is comfortabel onder de zitting 

geplaatst, zodat u er gemakkelijk dingen 

in kunt stoppen en uit kunt pakken. 

*Optioneel toebehoren 

Op afstand 

verg re n delen/o ntg rendelen 

met behulp van chipsleutel*. 

*Optioneel toebehoren *Limited Edition kleur 

Accessoires 

, 
Armkappen 
Kies uit 
zeven kleuren. .. ... 
Chipsleutel 
Vergrendel en 

,,, ontgrendel uw 
Model C2 op 
afstand. 

Wandelstok-
houder 
U kunt een 
wandelstok of 
krukken aan het 
frame bevestigen. 

WHILL Europe B.V. 

Heupriem 
Garandeert een 
stabiele 
zitpositie, zelfs 
op hellingen. 

Acculader 

Een mooie 
aanvulling op een 
reserveaccu. 

Joystick 

Bedien joystick door 
deze met uw hand 
vast te houden of 
tussen uw vingers te 
klemmen. 

Accu 
De lichtgewicht 
accu van 2,7 kg 
kan ook worden 
gebruikt als 
reserveaccu. 

Stofhoes 

Beschermt de 
Model C2 tegen 
stof en vuil. 
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Specificaties 

Actieradius Ca 18 km* 

Snelheid* 8 km/u 

Vrije ruimte boven obstakels 5 cm 

Helling 10° 

Afmetingen (B x Lx Hl 55.4 cm x 98,5 mm x 

74,5 cm - 94,5 cm 

Gewicht 52,6 kg 

Laadtijd 

Voorwiel 

Achterwiel 

Arm 

Draagvermogen 

Accu 

0mgevingstem peratu u r** 

5 uur 

0mni-wiel 

Standaard: Airless band 

0pklapbaar 

136 kg 

Lithiumion (25,3 V 10,6 Ah) 

-15-40 ° C 
* Op steile hellingen kan het remvermogen anders zijn. 

"'* Als de accutemperatuur sterk daalt tijdens het rijden, schakelt de 
accu mogelijk aver naar koude modus, waardoor het remvermogen kan 
veranderen. 


