Scooter

NHD
- med deg i fokus

KS-343
Økonomisk, smart og kompakt
HMS-nr 213004

KS-343 er en økonomisk og godt
utformet kompakt scooter, med
moderne design.
Scooteren har fotstøtte med god
benplass for høye personer.
Det hydrauliske fjæringssystemet
gir en imponerende stabilitet og
behagelig kjøretur.

Spesifikasjoner
Fjæring

Front og bak

Motorkaft

350W

Batterier

35Ah * 2 stk

Forhjul

10” Luftfylte

Bakhjul

10” Luftfylte

Maks helning

8°

Maks hastighet

9 km/t

Rekkevidde

35 km

Hinderhøyde

5 cm

Svingradius

110 cm

Total lengde/bredde

112 cm / 62 cm

Maks brukervekt

135 kg

Vekt m/batteri

92,2 kg

Scooteren kan enkelt demonteres
med quick-release hendelen, og
kan fraktes med i bil.
KS-343 er et utmerket valg for
kortere turer i byen, i nabolaget
eller på kjøpesenter og andre små
områder.

KS-343 har vidvinkel frontlykter
for sikker kjøring i mørket, og
energibesparende LED baklys.
Vinkeljustering av rattstammen
gir deg mulihet til å trekke
styret nærmere. KS-343 har
oppvippbare og høydejusterbare
armlener og setet er dreibart
som gjør inn- og utstigning enkelt.

KS-741
Det beste valget for lengre turer.

KS-741 er godt tilpasset dagens
behov med blant annet lukket
rattstamme og bakskjermer for
bedre beskyttelse for vann og
støv. KS-741 er en stødig scooter
som tar seg godt frem i bakker og
er beregnet for lengre kjøreturer.

Spesifikasjoner
Fjæring
Motorkaft
Batterier
Forhjul
Bakhjul
Maks helning
Maks hastighet
Rekkevidde
Hinderhøyde
Svingradius
Total lengde/bredde
Maks brukervekt
Vekt m/batteri

Front og bak
550W
50Ah * 2 stk
10” Luftfylte
12” Luftfylte
12°
10 km/t
40 km
10 cm
183,5 cm
135 cm / 67 cm
135 kg
106 kg

KS-741 har demping på alle fire
hjul. som effektivt absorberer støt
og gir behagelig og jevn kjøring.
Med setejusteringer forover,
bakover, opp og ned i tillegg til
90 graders rotasjon gir kan den
justeres etter dine behov.

Vidvinkel LED frontlys og
integrerte baklykter Støtfanger
i front gir effektiv beskyttelse
av karosseri og oppvippbare
armlener gir enkel inn- og
utstigning. KS-741 leveres som
standard med kurv i front.
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