UITSTEKENDE PRESTATIES IN
DE BUITENLUCHT EN VAN
ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

Victory® XL 130
De Victory® XL 130 kenmerkt een krachtige aandrijving en
33cm grote wielen om hobbelig buitenterrein te hanteren.
Luxe snufjes zoals een doorlopend delta stuur, banden met
een plat profiel die geen strepen achterlaten en felle LED
verlichting mengen naadloos met elkaar waardoor de
Victory XL 130 een glad en sportief uiterlijk krijgt.
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Kenmerken

Victory® XL 130

• Grote 33 cm massieve banden

Model nummer:

SC713

Maximale belasting:

158.75 kg

Maximum snelheid1:

Tot 15 km/h

Bodemvrijheid2:

9.69 cm

Draaicirkel:

170 cm

Lengte2:

136 cm

Breedte2:

63.65 cm

Voorbanden:

10 cm x 33 cm

Achter:

10 cm x 33 cm

Stoel tot voetplateau:

46 cm

Stoel tot grond:

63 cm - 67 cm

Vering:

Voor en achter

Actieradius volle
batterijen1:

Tot 42.7 km (met 55 AH batterijen)

Totaal gewicht:

65.28 kg

Zwaarste onderdeel:

34 kg (achterste gedeelte)

Optioneel

Standaard stoel:

Type: Liggende hoge achterbank met schuifregelaars

• Achtermand

		

Gewicht: 23 kg

• Dubbele stokhouder

		

Material: Black Vinyl

		
		

Afmeting:

Aandrijving:

Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC

Dubbel Rem Systeem:

Regeneratief en elektromechanisch

Batterijen3:

Twee 12-volt, deep cycle

		

Grootte: NF-22 (55AH) (standaard) Group 24 (70AH) (optioneel)

		

Gewicht4: NF-22: 17.16 kg per stuk

				

voor uitstekende prestaties buiten
de bebouwde kom

• Volledig verlichtingsysteem met

richtingaanwijzers en verstelbare
koplamp

• Delta stuur met doorlopende
handvaten

• Standaard bagagemand aan de
voorzijde

• Eenvoudig toegankelijke vastbind
punten (voor het transport van
onbemande scooter)

• Standaard achteruitkijkspiegel

Totale breedte - 45 cm
diepte - 48 cm

• Extra achteruitkijkspiegel
• Zuurstoftank houder

Group 24: 24.27 kg per stuk

Oplader:

5-amp, buitenboord (met 55 amp Batterijen)

		

8-amp buitenboord (met 70 amp Batterijen)

Kleuren:

Rood

zilver

Zwart

1
De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker,
het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk dit wijkt 5-10% af.
2
Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties
worden bijgesteld met + of -3%.
3

AGM of Gel-Cell type vereist.

4

Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.
De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave.
Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en
ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen
zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen
hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid
en de bandendruk.
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