DX2: Uw mobiliteit is uw vrijheid!
Zekerheid onderweg!
Met de DX2 bent u zeker, zelfstandig en
veilig onderweg. Het bezoeken van de
natuur, vrienden, boodschappen kan vanaf
nu op een elektrische, geruisloze scooter!
De krachtige motor van de KYBURZ DX2 kan
hellingen aan van 30%. Dankzij de grote
wielen bent u in de zomer en winter veilig
onderweg. De DX2 kan makkelijk over
veldwegen of oneffen terrein. De scooter is
voorzien van een automatische rem bij het
parkeren.
Het besturen van de DX2 is heel erg makkelijk
en u heeft geen rijbewijs nodig voor de
versies tot en met 25km/u.
Indien u sneller wilt rijden kan de versie 45
km/u genomen worden indien u beschikt over
een rijbewijs Kategorie A1 en helm.
De autonomie van de DX2 kan tot 100 km
met slechts 1 batterijlading. De batterijen
kunnen opgeladen worden aan een normaal
stopcontact van 220 volt.

KYBURZ verdeler België
Glano BVBA

Affligemsestraat 437bus 1
1770 Liedekerke

Mobiel worden – mobiel blijven
U bent prijsbewust en u koopt met het hart?
Dan bent u aan het juiste adres!
Met de KYBURZ DX2 blijft u uw zelfstandigheid bewaren en zal u lang genieten van de
stabiliteit, de veiligheid en de flexibiliteit!
De DX2 is een robuust Zwitsers kwaliteitsproduct van het bekende KYBURZ huis.
De scooter is gemaakt voor jarenlang rijplezier, net zoals u het graag zou willen hebben.

Probeer eens de DX2 , voel de kracht en
de geruisloze motor tijdens een testrit.
Beleef de makkelijke bediening en het veilig
rijgevoel bij uw plaatselijke dealer tijdens een
kostenloze testrit.
Uiteraard komen wij ook graag bij u thuis!
Bel op het nr 053/650550 of naar uw
plaatselijke handelaar.
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DX2: moderne techniek en leuke uitstraling!
De uitvoering:
De KYBURZ DX2 is met lithium batterijen van
100 AH en ingebouwde lader voorzien.
Achteraan is een afsluitbare koffer ingewerkt.

Prijslijst BTW
KYBURZ-DX2
KYBURZ-DX2
KYBURZ-DX2

Standaard in rood of wit te krijgen.

Opties
Batterijen lithium 180 Ah
Andere Ral kleur		
Bagagedrager vooraan		

De DX2 is voorzien van een ergonomische stoel met regelbare armsteunen en regelbare rug.

21 % in
10 km/h
25 km/h
45 km/h

14.520€
14.520€
14.520€
1.650€
1.390€
390€

Technische gegevens
Snelheid
Autonomie
Verbruik
Hellingspercentage

10/25/45 km per uur
50 - 100 km
4 kWh / 100 km
bis 30 %

De aandrijving
Batterij
Laadtijd
Motor

LiFePO4 / 100 Ah
8 uur
AC 24 V, 2.4 kW

Meerdere opties mogelijk op aanvraag.
Service en onderhoud mogelijk via afspraak.

Maten en gewicht
LxBxH
Gewicht

206 / 83 / 116 cm
199 kg inkl. batterijen

Alle prijzen zijn BTW 21% inclusief,
2 jaar garantie op het voertuig, 1 jaar garantie
op de batterijen.
Levering en instructies inbegrepen in de prijs.
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Trekhaak			
Handschoen aan het stuur
Veiligheidsgordel		
Hoofdsteun		
Aanhanger		
Stokken of krukkenhouder

053/650550

www.glano.be
info@glano.be

390€
89€
140€
89€
790€
190€

