
Ervaar vrijheid en gemak
Laat je betoveren door elektrisch rijden.

Dynamiek en efficiëntie zorgen voor rijplezier en
optimaal comfort om je dagelijks te verplaatsen.

Go with the flow
GoSpark



LED-voorlicht

Super heldere koplamp.
hoge helderheid LED-licht zorgt
Voor veilig rijden in het donker.

Achterlicht

Flitst bij remmen en in het donker.



LED-display
Alles overzichtelijk

Het high-definition LED-scherm geeft je op elk 
moment inzicht in je snelheid en batterijduur voor 
optimale controle over je step.

Ergonomisch ontwerp.
Gemakkelijke bediening.

Snelheid

Batterij status

Versnellingsstand



Antisliphandgreep met 
comfortabele grip

De geometrische antisliphandgreep is ontworpen 
om op lange termijn ondersteuning te geven en 
een goede grip te garanderen.

Het display is waterdicht.
Door langer dan 6 seconden gas te geven schakelt 
het systeem automatisch in cruise control.



Drievoudige rem

Een schijfremsysteem en E-ABS antiblokkeersysteem 
maken zeer efficiënt remmen en een snelle reactie 
mogelijk om veilig en zorgeloos te kunnen rijden.

Schijfremsysteem Elektronische rem Pedaal rem



Lichtgewicht ontwerp

De GoSpark is gebouwd van krachtig aluminium. Dit 
heeft een laag gewicht maar is zeer sterk en heeft 
uitstekende thermische geleidbaarheid en 
corrosiebestendigheid.

Stevige body van aluminium, licht in gewicht

Draagbaar Lift Kofferbak

12.5kg



Minimalistische vouwkunst
in een elegante houding

Eenvoud is de ultieme complexiteit.
De GoSpark heeft een minimalistisch, uitdagend en uniek design.

In 3 seconden vouw je de GoSpark op!



De GoSpark heeft een bel om medeweggebruikers 
ergens op te kunnen attenderen.

De stuurkolom is voorzien van een ingang voor je 
adapter om de batterij op te laden.

Het gaspedaal functioneert door deze met je duim 
naar beneden te drukken.

Alles binnen handbereik

De GoPro biedt alles wat je nodigt hebt om je 
met comfort en gemak van A naar B te brengen.



350 Watt
Borstelloze krachtige motor

Zeer sterke schokabsorptie.
Met gemak rij je over verkeersdrempels
en ongelijke bestrating.

8,5 inch
Anti-slip & anti-vibratie automotive vacuümband.

Verkeersdrempels Ongelijke bestrating Klimhoek



Ervaar het gemak van een 
uitneembare batterij

In een handomdraai haal je de batterij uit de 
stuurkolom om deze op te laden.

Trek omhoog en druk op 
de dashboard

vergrendeling om het 
deksel te openen

Draai de 
batterijdeksel

open

Trek de batterij 
recht omhoog

om deze te 
verwijderen



Uitneembare batterij
De uitneembare batterij verlengt de actieradius.

Automotive Lithiumbatterij met
zes beschermingspunten.

Kortsluiting
beveiliging

Maximum stroom 
beveiliging

Dubbele overbelastings-
bescherming

Dubbele ontladings-
bescherming

Bescherming tegen 
oververhitting

Automatische 
onderspanning

slaapstand



Lithium
batterij revolutie

20 Batterijcellen combinatie, 187.2WH
100% Beschermt tegen regen

De batterij is in het stuurwiel 
verwerkt en is daardoor volledig 
beschermt tegen water.



Op en top esthetiek

Vakmanschap heeft geleid tot een geweldig ontwerp, 
kwaliteit en ingenieuze techniek.



Industrieel en 
gestroomlijnd ontwerp

Eenvoudig en mooi

Comfortabel

Slim vouwmechanisme

Licht in gewicht

Niet alleen van buiten maar ook van binnen.



ActieradiusActieradius Inklapbaar

Loopsnelheid Motorkracht

Modern en eigentijds
Voel en ervaar de souplesse en flexibiliteit. 

GoSpark bied je gemak op meerdere fronten.



Vol formaat

Opgevouwen formaat

Max actieradius

Max snelheid

Bandenmaat

Netto gewicht

Frame materiaal

Motor parameters

Batterij capaciteit

Voorlicht

Achterlicht

Adapter parameters

Motor aandrijving

Klimhoek

Pedaal breedte

Pedaalhoogte vanaf de grond

Pedaalchassis hoogte vanaf de grond

Vouw methode

Batterij verwijdering

Waterproof niveau

Oplaadtijd

Toepasselijke hoogte

Maximale gewicht

Haakse belasting

1056*420*1166mm

1056*420*450mm

25km

25km/h

8.5 inch vacuüm band

12.5kg

Luchtvaart aluminium legering

350W

5Ah/6.4Ah Optioneel 36V

LED

LED

DC42V/2A

Voorwiel aangedreven

15°

150mm

145mm

133m

Één stap vouwmechanisme

Zelf sluitende plug

IP54

2-3 uur

120 ~ 200cm

20 ~ 100kg

10kg



Contact

Richard Stoof | +31 6 514 056 04
| richard@gospark.com

Rob Genot | +31 6 526 240 42
| rob@gospark.com

Bob Vrisekoop | +31 6 549 554 55
| bob@gospark.com


