
Betrouwbare, robuuste scootmobielen...
met een indrukwekkende actieradius, een sterke motor en een prachtig design.



Afikim Electric Vehicles 

Afikim is al meer dan 40 jaar leider in het ontwikkelen en produceren van premium, 
elektrisch aangedreven scootmobielen. De bekende Afiscooter-productlijn is ontworpen 
met de veiligheid van de bestuurder op de eerste plaats, aandacht voor ergonomie, 
comfort en betrouwbaarheid van het voertuig. Afikim Electric Vehicles heeft een wereldwijd 
distributienetwerk opgezet dat lokale technische ondersteuning biedt volgens de hoogste 
service normen. Het bedrijf voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en de Europese ISO 
9001-, CE- en EN 12184-certificeringen, evenals de VS veiligheidsnormen met 
FDA-goedkeuring. 

Preston Ability is sinds 2012 importeur van Afikim voor de Benelux.

Preston Ability is importeur van hulp-
middelen waarbij kwaliteit en service voor-
op staan. Sinds 2004 leveren wij diversen 
hulpmiddelen aan meer dan 700 dealers in 
de Benelux. 

www.prestonability.com

www.prestonability.com

info@prestonability.com
Telefoonnummer: 0031 (0)36 53 53 580



Demonstratie van scootmobielen bij u thuis.

De aanschaf van een scootmobiel is een weloverwogen en persoonlijke keuze. Het is vaak 
prettig een bepaald model eerst te zien en zelf uit te proberen voordat deze aangeschaft 
wordt. 

Een demonstratie bij u thuis of een demonstratie bij uw dealer in de winkel behoort dan ook 
zeker tot de mogelijkheden. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd telefonisch of via 
email contact met ons opnemen. 

Een demonstratie bij u thuis of in de winkel is geheel 
vrijblijvend en verplicht u tot niets.



Breeze S
Model PLUS & Heavy duty

De Breeze S heeft een zeer indrukwekkende 
actieradius van maar liefst 45 tot 50 km* en een 
krachtige 1400 Watt motor. Hij beschikt over zeer 
moderne, programmeerbare elektronische besturing 
met LCD scherm en is voorzien van krachtige, duur-
zame LED verlichting.

* De actieradius hangt af van het gewicht van de gebruiker, weersomstandigheden en het type wegdek. Een heuvelachtige 
   omgeving heeft ook invloed op de actieradius.

De Breeze S is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen. Optioneel is er veel mogelijk.

Dit luxe voertuig met een bewezen staat van dienst 
van hoge kwaliteit en langdurige betrouwbaarheid, 
zorgt voor comfortabel reizen en veiligheid.

Verkrijgbaar in twee modellen:

De Breeze S Heavy Duty met een maximaal 
gebruikersgewicht van 250 kg.

De Breeze S model PLUS met een maximum 
snelheid van 18 km/u.



Breeze S4 model PLUS kleur donker grijs voorzien van GT pakket en een dubbele zitting.



Breeze S3
De Breeze S3 biedt alle 
comfort en veiligheid die 
u mag verwachten van de 
Afikim Scootmobiel. Dit, in 
combinatie met 
uitmuntende wend-
baarheid maakt dit model 
zeer populair. Het biedt u 
een perfecte rit op regulie-
re wegen en smalle paden. 
Optioneel zijn er veel 
accessoires verkrijgbaar 
waaronder een comfort 
overkapping die u bescher-
ming biedt tegen de kou, 
wind, lichte regen en de 
zon.



Breeze S3 PLUS

De Breeze S PLUS is uit-
gevoerd met 18 km/u 
motor!

Voorzien van rubberen 
(PU) schokabsorberende 
voorbumper voor maxi-
male bescherming van de 
bestuurder. Nieuw ergo-
nisch stuur met een helder 
makkelijk af te lezen LCD 
display. Een luxe orthope-
dische draaibare zitting 
met hoge rugleuning. 
Extreem ruim! Verkrijgbaar 
in de kleuren donker grijs 
en rood.

Breeze S3 HD
Heavy duty uitvoering

De Breeze S3 Heavy Duty, 
de ultieme outdoor scoot-
mobiel!
Maximaal draaggewicht 
250 kg!

Voorzien van rubberen 
(PU) schokabsorberende 
voorbumper voor maxi-
male bescherming van de 
bestuurder. Nieuw ergo-
nisch stuur met een helder 
makkelijk af te lezen LCD 
display. Een luxe orthope-
dische draaibare zitting 
met hoge rugleuning. 
Extreem ruim! Verkrijgbaar 
in de kleur zilver.

Opties en accessoires

Verkrijgbaar voor alle 
S-model uitvoeringen

Optioneel is er zeer veel 
verkrijgbaar. Een brede-
re zitting of een dubbele 
zitting, een overkapping, 
voetgas, linker bediening 
etc. Verderop in deze bro-
chure vindt u alle mogelijk-
heden.



Breeze S4
De Breeze S zorgt voor 
maximale bescherming en 
veiligheid van de bestuur-
der. Dankzij de perfecte 
ergonomie en zijn uitste-
kende rijcomfort is dit één 
van de meest toonaange-
vende scootmobielen in zijn 
categorie. Dit luxe voertuig 
met een bewezen staat van 
dienst van hoge kwaliteit en 
langdurige betrouwbaar-
heid, zorgt voor comfor-
tabel reizen en veiligheid. 
De 4-wiel uitvoering biedt 
maximale stabiliteit.



AfiScooter S4
Nieuw

Het nieuwste model 
Breeze S met 18 km/pu 
motor!

Voorzien van nieuwe 
rubberen (PU) schokabsor-
berende voorbumper voor 
maximale bescherming 
van de bestuurder. Nieuw 
ergonisch stuur met een 
helder makkelijk af te lezen 
LCD display. Een luxe or-
thopedische draaibare zit-
ting met hoge rugleuning. 
Extreem ruim! Verkrijgbaar 
in de kleuren donker grijs, 
blauw en rood.

AfiScooter S4
Heavy duty uitvoering

De AfiScooter Breeze S4 
Heavy Duty, de ultieme 
outdoor scootmobiel!
Maximaal draaggewicht 
250 kg!

Voorzien van nieuwe 
rubberen (PU) schokabsor-
berende voorbumper voor 
maximale bescherming 
van de bestuurder. Nieuw 
ergonisch stuur met een 
helder makkelijk af te lezen 
LCD display. Een luxe or-
thopedische draaibare zit-
ting met hoge rugleuning. 
Extreem ruim! Verkrijgbaar 
in de kleur zilver.

Opties en accessoires

Verkrijgbaar voor alle 
S-model uitvoeringen

Optioneel is er zeer veel 
verkrijgbaar. Een brede-
re zitting of een dubbele 
zitting, een overkapping, 
voetgas, linker bediening 
etc. Verderop in deze bro-
chure vindt u alle mogelijk-
heden.



Breeze S
Highlights
Met één druk op de knop
is in te stellen of u vooruit
of achteruit wilt rijden

Volledig verstelbare zitting. 
Deze kan ook draaien voor 
makkelijk in en uitstappen.
Met hoofdsteun, hoge 
rugleuning en wegklapbare 
armsteunen

Helder, eenvoudig af te 
lezen LCD display. Deze 
geeft de snelheid en 
batterij status duidelijk aan. 
Ook laat hij zien dat uw 
verlichting of knipper-
lichten branden

Comfort overkapping biedt 
bescherming tegen wind, 
kou, lichte regen of sneeuw 
en de zon.

Krachtige, duurzame en 
energiezuinige LED verlich-
ting

Afsluitbare box achterop de 
zitting van de scootmobiel 
voor het vervoeren van uw 
bagage



Breeze S
Specificaties

Breeze S4 Heavy Duty Breeze S4 PLUS

Totale lengte 165 cm 165 cm

Totale breedte 68 cm 68 cm

Met GT Pakket 88 cm 88 cm

Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm

Met overkapping 164 cm 164 cm

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 155 kg 155 kg

Zonder accu’s 108 kg 108 kg

Met overkapping +12 kg +12 kg

Met GT pakket +10 kg +10 kg

Actieradius 45 tot 50 km* 45 tot 50 km*

Maximaal draagbaar gewicht 250 kg 200 kg

Maximale snelheid 15 km/u 18 km/u

Maximale hellingshoek 15 % 15 %

Draaicirkel 228 cm 228 cm

Zitting 50 cm 50 cm

Type banden Pneumatisch, met lucht Pneumatisch, met lucht

Afmeting banden Voor 4.1/3.5 x 6.0” - spanning 1.7 bar 4.1/3.5 x 6.0” - spanning 1.7 bar

Achter 3.5 x 10” - spanning 1.7 bar 3.5 x 10” - spanning 1.7 bar

Type accu’s 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A of 12V 105 A (2 stuks)

Type aandrijving Achterwielaandrijving 24V Achterwielaandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke kleur) Zilver Donker grijs, blauw of rood

Breeze S3 Heavy Duty Breeze S3 PLUS

Totale lengte 155 cm 155 cm

Totale breedte 68 cm 68 cm

Met GT pakket 88 cm 88 cm

Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm

Met overkapping 164 cm 164 cm

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 153 kg 153 kg

Zonder accu’s 106 kg 106 kg

Met overkapping +12 kg +12 kg

Met GT pakket +10 kg +10 kg

Actieradius 45 tot 50 km* 45 tot 50 km*

Maximaal draagbaar gewicht 250 kg 200 kg

Maximale snelheid 15 km/u 18 km/u

Maximale hellingshoek 15 % 15 %

Draaicirkel 143 cm 143 cm

Zitting 50 cm 50 cm

Type banden Pneumatisch, met lucht Pneumatisch, met lucht

Afmeting banden Voor 3.0 x 10” - spanning 1.7 bar 3.0 x 10” - spanning 1.7 bar

Achter 3.5 x 10” - spanning 1.7 bar 3.5 x 10” - spanning 1.7 bar

Type accu’s 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks)

Type aandrijving Achterwielaandrijving 24V Achterwielaandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke kleur) Zilver Donker grijs of rood

* De actieradius hangt af van het gewicht van de gebruiker, weersomstandigheden en het type wegdek. Een heuvelachtige 
   omgeving heeft ook invloed op de actieradius.





* De actieradius hangt af van het gewicht van de gebruiker, weersomstandigheden en het type wegdek. Een heuvelachtige 
   omgeving heeft ook invloed op de actieradius.

Breeze C

De Breeze C is één van de best verkochte 
modellen in het midden segment van de 
scootmobielen. Er zijn dan ook geen compro-
missen gesloten bij het ontwerpen van deze 
scootmobiel. Dit model beschikt dan ook 
over een prachtig ergonomisch design en een 
technologie die je normaal gesproken alleen 
tegen komt bij het zwaardere segment 
scootmobiel. Deze comfortabele scootmobiel 
is geschikt voor gebruik binnen en buiten. 

De afmetingen maken deze scootmobiel 
uitermate geschikt voor gebruik in de stad, 
op smalle paden en zeer handig te manoeu-
vreren in winkelcentra. Standaard is de 
Breeze C verkrijgbaar in de kleur Metallic 
blauw of Metallic zilver, in drie of vier-wiel 
uitvoering. 

Voor deze scootmobiel zijn er 50A of 80A 
accu’s verkrijgbaar. Met de 80A accu’s is een 
actieradius* van maar liefst 50 km te halen!



Breeze C3
De beste Mid-size 
scootmobiel
 
De Breeze C is met zijn 
unieke ontwerp gemaakt 
voor maximale bescher-
ming en veiligheid van de 
bestuurder. Uitstekende 
multifunctionaliteit en dus 
de perfecte scootmobiel 
voor iedereen  met een 
actieve, dynamische en 
veelzijdige levensstijl.



Opties & accessoires

Optioneel is er veel 
verkrijgbaar. U kunt bij-
voorbeeld kiezen voor een 
grote koffer aan de achter-
zijde van de rugleuning. 
Hiermee creëert u nog 
meer opbergruimte voor al 
uw bagage. Maar ook een 
bredere zitting en voetgas 
behoren tot de mogelijkhe-
den. Verderop in deze bro-
chure vindt u alle opties 
en accessoires voor deze 
prachtige scootmobiel.

Breeze C3

De Breeze C scootmobiel, 
een robuust ontwerp met 
een modern LCD display. 
Deze scootmobiel 
betekend ultiem 
comfort tijdens het rijden. 
De Breeze C is voorzien van 
een luxe orthopedische 
draaibare zitting voor ge-
makkelijk instappen. Aan 
de voorzijde zit een bood-
schappenmand en optio-
neel is er een afsluitbare 
bagagekoffer verkrijgbaar 
welke wordt bevestigd 
op de achterkant van de 
rugleuning. De Breeze C 
is voorzien van krachtige, 
duurzame en energiezuini-
ge LED verlichting. Verkrijg-
baar in de kleuren metallic 
zilver of metallic blauw.

LCD-display

De Breeze C is voorzien van 
een LCD-display. Er zit 
zowel linkse als rechtse 
bedieningselementen op 
waardoor de scootmobiel  
geschikt is voor elke 
bestuurder



Breeze C4
De Breeze C4 heeft 
ook een modern en 
gebruiksvriendelijk design 
maar met een stoerder 
en robuuster uiterlijk dan 
de 3-wiel uitvoering. De 
comfortabele zitting kan 
gemakkelijk draaien 
waardoor in en uitstappen 
erg makkelijk is. Hij is 
verbazingwekkend 
makkelijk te sturen voor 
elke gebruiker. Uitgevoerd 
met een geavanceerd 
remsysteem en voorzien 
van kwaliteit schok
dempers. Deze garanderen 
soepel rijgedrag.



Breeze C4

Wegens het grote succes 
bij zijn grote broer Breeze 
S is er voor de Breeze C 
scootmobiel nu ook een 
comfort overkapping 
verkrijgbaar. De overkap-
ping beschermt u tegen 
kou, wind en lichte regen. 
De overkapping is alleen 
geschikt voor de 4-wiel 
uitvoering.

Breeze C4

De Breeze C scootmobiel, 
een robuust ontwerp met 
een modern LCD display. 
Deze scootmobiel betekend 
ultiem comfort tijdens het 
rijden. De Breeze C is voor-
zien van een luxe orthopedi-
sche draaibare zitting voor 
gemakkelijk instappen. Aan 
de voorzijde zit een bood-
schappenmand en optio-
neel is er een afsluitbare 
bagagekoffer verkrijgbaar 
welke wordt bevestigd op 
de achterkant van de rugleu-
ning. De Breeze C is voorzien 
van krachtige, duurzame en 
energiezuinige LED verlich-
ting. Verkrijgbaar in de kleu-
ren metallic zilver of blauw.

LCD-display

De Breeze C is voorzien van 
een modern LCD-scherm. 
Er zit zowel linkse als recht-
se bedieningselementen 
op waardoor de scootmo-
biel geschikt is voor elke 
bestuurder.



Breeze C
Highlights
Optioneel verkrijgbaar voor 
de Breeze C4-wiel uitvoe-
ring, comfort overkapping

Een luxe, orthopedische 
draaibare zitting, zorgt voor 
gemakkelijk instappen en 
comfort tijdens het rijden

Een modern LCD-display 
met zowel linkse als rechtse 
bedieningselementen, ge-
schikt voor elke bestuurder

Zeer geschikt in winkel-
centra dankzij de gunstige 
afmetingen

Optioneel verkrijgbaar met 
voetbediening

Verkrijgbaar in de kleuren 
Metallic zilver en Metallic 
blauw



Breeze C
Specificaties

Breeze C3 Breeze C4

Totale lengte 130 cm 137 cm

Totale breedte 67 cm 67 cm

Totale hoogte 128 cm 128 cm

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 102 kg 122 kg

Zonder accu’s 75 kg 95 kg

Actieradius 40 tot 45 km* 40 tot 45 km*

Maximaal draagbaar gewicht 135 kg 150 kg

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u

Maximale hellingshoek 15 % 15 %

Draaicirkel 128 cm 170 cm

Zitting 50 cm 50 cm

Type banden Pneumatisch, met lucht Pneumatisch, met lucht

Afmeting banden Voor 4.1 / 3.5 x 6” - spanning 1.7 bar 4.1 / 3.5 x 6” - spanning 1.7 bar

Achter 4.1 / 3.5 x 6” - spanning 1.7 bar 4.1 / 3.5 x 6” - spanning 1.7 bar

Type accu’s 12V 50A, of 80A (2 stuks) 12V 50A of 80A (2 stuks)

Type aandrijving Achterwielaandrijving 24V Achterwielaandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke kleur) Metallic zilver / Metallic blauw Metallic zilver / Metallic blauw
* De actieradius hangt af van het gewicht van de gebruiker, weersomstandigheden en het type wegdek. Een heuvelachtige 
   omgeving heeft ook invloed op de actieradius.







Bredere zitting (56 cm of 61 cm)

Boodschappenmand rugleuning

Stokhouder

Gesloten box
Alleen voor dubbele zitting / overkapping

Veiligheidsgordel

Dubbele zitting voor 2 personen
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Comfort overkapping

BreezeA

GT-Pakket

SS

Regenscherm (alleen i.c.m. overkapping)



Voetbediening Zuurstoffles-houder Voetsteun

Bediening linksGolftas-houder



Veiligheidsriem
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Voetbediening

BreezeA

Zuurstoffles-houder

C

Bredere zitting 56cm of 61cmMand, bevestiging achterop Stokhouder

Overkapping, alleen geschikt voor 4-wiel



cc
es
so
ire
s

UniverseelA
Breeze S 
PLUS

Breeze S 
HD PLUS

Breeze C 
PLUS

Poncho ✓ ✓ ✓

Regencape maat L ✓ ✓ ✓

Regencape maat XL ✓ ✓ ✓

Scootskleed deluxe ✓ ✓ ✓

Scootskleed basic ✓ ✓ ✓

Voetenzak warme voering maat M ✓ ✓ ✓

Voetenzak warme voering maat L ✓ ✓ ✓

Voetenzak warme voering maat XL ✓ ✓ ✓

Armleuningtas ✓ ✓ ✓

Mandtas deluxe ✓ ✓ ✓

Rugleuningtas deluxe ✓ ✓ ✓

Rugleuningtas basic ✓ ✓ ✓

Rugleuningtas met reflectie ✓ ✓ ✓

Mandtas basic ✓ ✓ ✓

Boodschappentas ✓ ✓ ✓

Stuurtas ✓ ✓ ✓

Tas met stokhouder ✓ ✓ ✓

Boodschappentas reflectie ✓ ✓ ✓

Afdekhoes maat L - - ✓

Afdekhoes maat XL ✓ ✓ -

Dashboardbeschermer ✓ ✓ ✓

Hoeszitting ✓ ✓ ✓
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s Breeze S3 

Heavy Duty
Breeze S3 
Plus

Breeze S4 
Heavy Duty

Breeze S4 
Plus

Breeze C3 Breeze C4

Totale lengte 155 cm 155 cm 165 cm 165 cm 130 cm 137 cm
Totale breedte 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 67 cm 67 cm

Met GT pakket 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm - -
Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm 128 cm 128 cm

Met overkapping 164 cm 164 cm 164 cm 164 cm - 163 cm
Bodemvrijheid 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm
Gewicht Met accu’s 153 kg 153 kg 155 kg 155 kg 102 kg 122 kg

Zonder accu’s 106 kg 106 kg 108 kg 108 kg 75 kg 95 kg
Met overkapping +12 kg +12 kg +12 kg +12 kg - -
Met GT pakket +10 kg +10 kg +10 kg +10 kg - -

Actieradius 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 80A accu’s 45 tot 50 km* 80A accu’s
Maximaal draagbaar 
gewicht

250 kg 200 kg 250 kg 200 kg 135 kg 150 kg

Maximale snelheid 15 km/u 18 km/u 15 km/u 18 km/u 15 km/u 15 km/u
Maximale hellingshoek 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Draaicirkel 143 cm 143 cm 228 cm 228 cm 128 cm 170 cm
Zitting 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Type banden Pneumatisch, 

met lucht
Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Afmeting banden Voor 3.0 x 10” 3.0 x 10” 4.1/3.5 x 6.0” 4.1/3.5 x 6.0” 4.1 / 3.5 x 6” 4.1 / 3.5 x 6”
Achter 3.5 x 10” 3.5 x 10” 3.5 x 10” 3.5 x 10” 4.1 / 3.5 x 6” 4.1 / 3.5 x 6”

Type accu’s 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks) 12V 50A, of 80A  
(2 stuks)

12V 50A, of 80A  
(2 stuks)

Type aandrijving Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwielaandrijving 
24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke 
kleur)

Metallic zilver Metallic donker grijs 
of rood

Metallic zilver Metallic donker grijs of 
rood

Metallic zilver / 
Metallic blauw

Metallic zilver / 
Metallic blauw

* De actieradius hangt af van het gewicht van de gebruiker, weersomstandigheden en het type wegdek. 
   Een heuvelachtige omgeving heeft ook invloed op de actieradius.



Breeze S3 
Heavy Duty

Breeze S3 
Plus

Breeze S4 
Heavy Duty

Breeze S4 
Plus

Breeze C3 Breeze C4

Totale lengte 155 cm 155 cm 165 cm 165 cm 130 cm 137 cm
Totale breedte 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 67 cm 67 cm

Met GT pakket 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm - -
Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm 128 cm 128 cm

Met overkapping 164 cm 164 cm 164 cm 164 cm - 163 cm
Bodemvrijheid 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm
Gewicht Met accu’s 153 kg 153 kg 155 kg 155 kg 102 kg 122 kg

Zonder accu’s 106 kg 106 kg 108 kg 108 kg 75 kg 95 kg
Met overkapping +12 kg +12 kg +12 kg +12 kg - -
Met GT pakket +10 kg +10 kg +10 kg +10 kg - -

Actieradius 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 45 tot 50 km* 80A accu’s 45 tot 50 km* 80A accu’s
Maximaal draagbaar 
gewicht

250 kg 200 kg 250 kg 200 kg 135 kg 150 kg

Maximale snelheid 15 km/u 18 km/u 15 km/u 18 km/u 15 km/u 15 km/u
Maximale hellingshoek 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Draaicirkel 143 cm 143 cm 228 cm 228 cm 128 cm 170 cm
Zitting 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Type banden Pneumatisch, 

met lucht
Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

Afmeting banden Voor 3.0 x 10” 3.0 x 10” 4.1/3.5 x 6.0” 4.1/3.5 x 6.0” 4.1 / 3.5 x 6” 4.1 / 3.5 x 6”
Achter 3.5 x 10” 3.5 x 10” 3.5 x 10” 3.5 x 10” 4.1 / 3.5 x 6” 4.1 / 3.5 x 6”

Type accu’s 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks) 12V 50A, of 80A  
(2 stuks)

12V 50A, of 80A  
(2 stuks)

Type aandrijving Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwielaandrijving 
24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke 
kleur)

Metallic zilver Metallic donker grijs 
of rood

Metallic zilver Metallic donker grijs of 
rood

Metallic zilver / 
Metallic blauw

Metallic zilver / 
Metallic blauw
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Jachtwagen 29
3897 AM  Zeewolde
NEDERLAND

Tel. 0031 (0)36 53 53 580
info@prestonability.com

www.prestonability.com
www.afikim.nu


