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Tiedot   
HS SKOOTTERIN KORKEUS 105 cm (88 cm)   
LS SKOOTTERIN PITUUS 125 cm    
WS SKOOTTERIN LEVEYS 66 cm    
HF JALKA-ALUSTAN KORKEUS MAASTA 17 cm    

   
SW ISTUIMEN LEVEYS 48 cm    
SD ISTUIMEN SYVYYS 44 cm    
SH ISTUINKORKEUS ALUSTASTA 42,5/45/47,5/50 cm   

SUURIN NOPEUS 12 km/h (less is possible)

TOIMINTAMATKA max. 28 km / 38 km*
AKKU 45/60 Ah    
VARAAJA 6A/24V, 8A/24V   
KOKONAISPAINO (ILMAN AKKUJA) 85 kg    
MAKSIMI KANTAVUUS 160 kg    
KÄÄNTÖSÄDE 120 cm    
SUURIN NOUSUKULMA 6  ̊   

            PYÖRÄKOKO   - PAINEILMARENKAAT lukkonvateella 4.10/3.50 - 6”   
Täyttää normin EN 12184 - B

Tekniset tiedot

*  Riippuen nopeussäädöstä, ulkolämpötilasta, käyttäjän painosta,
rengaspaineesta yms. LS
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MYYNTI SUOMESSA:

Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6 (PL 13)
FI-02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 595 006
Sähköp. algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi



Order form January 2013 (subject to misprints). 
All our deliveries are subject to the General 
Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical 
and Electronic Products (Orgalime S 2000) as 
published by the Orgalime, the European 
Engineering Industries Association.

For changes to the options speci�ed above, please refer to the 
supplementary order form for alterations.

MALLI - PRIMO 4

 Primo 4
Kompaktirakenteinen skootteri ainutlaatuisella kumijousituksella 
(kiertoripustus etu- ja takapyörissä + INDEGO-jousitus taka-akselilla)
* suurin nopeus 12 km/h, peruutuksenesto
* 5-puolaiset pyörät mustin paineilmarenkain + maantiepro�ili
* musta metallikotelo värillisellä akkukotelolla ja ajovalolla
* miellyttävä kääntyvä ja irrotettava istuin lannetuella
* musta nahkajäljitelmäverhoilu 
* säädettävä istuinkorkeus (4-asentoinen) & istuinsyvyys (2 ½ cm)
* kallistussäädöllä varustettu alas taittuva selkänoja
* kallistussäädöllä varustetut & taittuvat käsinojat
* nopeudenrajoitin kaarreajon aikana, kaasujousella säätyvä ohjauspylväs
* käynnistyslukko, tilava jalkalauta, irrotettava ostoskori
* kookas kääntyvä ajovalo, takavalot/heijastimet, jarruvalot, vapaatoiminto
* kurasuojat, puskurit, kiinnityskoukut ja ohjauspaneeli seuraavin toiminnoin:
valmius/hätäpysäytys, nopeudensäädin (asteikko(, HI LO, akkujen  
varaustilanteen ilmaisin (ED), hälytysvalot, äänimerkki, valot ja vilkut

L R Kahva ohjauspylvään säätämiseksi
L R Kiihdytin eteenpäin

VÄRI
 Musta metalliväri + valkoinen akkukotelo & ajovalo
 Musta metalliväri + hopeanharmaa akkukotelo & ajovalo

SUURIN NOPEUS
 8 Km/h
 10 Km/h
 12 Km/h

ARRIVO-PAKETTI
 Arrivo paketti
Captain-istuin liukujärjestelmällä:
Mukava istuin liukujärjestelmällä   , korkea selkätuki, sivutuki1

säädettävä lannetuki, musta nahkajäljitelmäverhoilu ja päätuen asennuskappale.

Ohjauspaneeli valaistulla näytöllä:
Digitaalinen nopeusnäyttö ja akun varaustilannenäyttö, kokonais-km, 
välimatkamittari, päivämäärä & aika, erilaisia ajotoimintojen säätövaihtoehtoja, 
kaasun käsittely, kääntymisanturi & peruutussignaali, valmius/stop-painike, HI LO, 
hälytysvalot, äänimerkki, valot, ilmaisimet ja peruutusvalojen autommaattinen
poiskytkentä.

L R Kiihdytin eteenpäin
 Kiihdytin L & R (peruutuspainikkeella)

Peruutussignaali On O�
 Lisäkiihdytin jalkapolkimella

Istuinvaihtoehdot
 Captain-istuin
 Standardikäsinojat
 Pehmeätäytteiset käsinojat
 Säädettävät käsinojat
L R Istuimen kääntökahva
 Liukujärjestelmä istuimen alla 1

 Turvavyö

Akku ja varaaja
 2 MK AGM akkua 45Ah 
 2 MK hyytelöakkua 60Ah
 Vastaava akkuvaraaja 6A/24V

Pitimet
 Kävelytelineen pidike 3

L R Kainalosauvanpidike            On: puskurissa 3  istuimessa
 Ei�el-kainalosauvanpidike 3

 Ylimääräinen Solo-kori istumen takana 2,3

 Scoox sisäpussi Solo-koriin

Lisävarusteet
 Kippiestetuet
L R Taustapeili
 Vuorattu skootterin suojaus, sateen- ja tuulenpitävä
 Sovitin Goliath 3 / Hercules-kiinnitysjärjestelmää 4

Selite
1 Istuimen alainen liukujärjestelmä kasvattaa istuinkorkeutta 2,5 cm:llä
2 Saatavilla vain Captain-istuimeen
3 Ei mahdollinen puskurissa olevan kainalosauvapidikkeen/Ei�el ja/tai 
   kävelytelineen pidikkeen yhteydessä

4 Skootteri voidaan kiinnittää muttei voida kuljettaa turvallisesti käyttäjän istuessa siinä

Mikäli edellä mainittuihin vaihtoehtoihin halutaan muutoksia, tulee käyttää
täydentävää tilauskaavaketta.

Luetellut vaihtoehdot saattavat aiheuttaa lisäveloituksen!


