
Inspired by life

VIVO

Comfortabel op reis



Elegant, comfortabel en veilig; dat is de Vivo editie 2021. Deze reisscooter, 
standaard uitgevoerd in hoogglans zwart, is eenvoudig te demonteren en 
kan dus makkelijk overal mee naartoe. Vanwege de kleine draaicirkel is  
de Vivo erg wendbaar en door zijn brede luchtbanden ook uiterst stabiel.  
De vering op de achteras en de brede stoel met voorgevormde armleggers, 
zorgen voor een uniek comfort. En met een actieradius tot 28 km kun je 
ontspannen op pad. Geniet van de vrijheid die de Vivo je biedt!

Wendbare en demontabele reisscooter
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Inspired by life

Veiligheid

  Stabiliteit door grote brede luchtbanden 
en kantelbare as, waardoor wielen contact 
houden met het wegdek.
  Hoge bodemvrijheid waardoor de Vivo 

gemakkelijk over obstakels rijdt.
  Antirollback blokkeersysteem voorkomt 

achteruit rijden op hellingen.
  Instelbare snelheidsstanden zodat de 

maximale snelheid kan worden afgestemd 
op de omgeving.

Kleurvarianten

Opties
 Stokhouder
 LED-verlichtingsset
 Achteruitkijkspiegel
 Heupgordel
 Waterbestendige afdekhoes
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Ergonomie

  Traploze stuurhoek instelling voor een 
optimale zithouding.
  De comfortabele stoel is eenvoudig instel-

baar door de zithoogte aan te passen.
  De stoel heeft een brede, diepe zitting en 

voorgevormde armleggers. 
  De combinatie van een geveerde achteras 

en vier luchtbanden zorgt voor een  
com for tabele rijervaring.
  Royale beenruimte dankzij de ergo no-

mische vormgeving.
  Perfect in krappe ruimtes, zoals winkels, 

door de kleine draaicirkel.

Eigenschappen

  Instelbare snelheid tot 8 km/h.
  Maximale actieradius van 28 km*.
  Hoge maximale belasting van 120 kg.
  Inclusief accu’s (22Ah) en lader (3A).
  Standaard voorzien van antikiepwieltjes.
  Magneetsleutel, met verbeterd ontwerp.
  Kunststofmand met handvat, voorzien van 

quick-release en extra verstevigde ophang.
  Demontabel in 5 onderdelen voor 

gemakkelijk vervoer en berging  
(het zwaarste onderdeel weegt 20,5kg).

* Onder ideale omstandigheden

Zilvergrijs Koningsblauw Roomwit

Eenvoudige bediening

Demontabel

Hoogglans zwart


