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Tilbehør eks:
> Overdækken
> Kurv til bagmontering
> Rollatorstativ
> Stokkeholder dobbelt
> Stokkeholder enkelt

> Kørepose
> Punkteringsbeskyttelse
> Batteriladere 

> Og meget mere... 

Udlejning:
Har du brug for en el-scooter i en kortere periode, f.eks. i forbindelse 
med en operation, eller ønsker du blot at se om en scooter er noget 
for dig, er der mulighed for at leje en af vores el-scootere.

El-scootere udlejes på månedsbasis, og lejeperioden skal min. ud-
gøre 1 måned.

Der er også mulighed for at lease eller købe din scooter 
på afbetaling.
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M43 > dejlig 3-hjulet  
el-scooter til lav pris
3-hjulet all-round el-scooter, med god 
komfort og sikkerhed med en tophastig-
hed på 15 km/t. Det fuldt affjedrede stel 
giver dig en behagelig køretur og de 3 hjul 
giver dig en særdeles god manøvredyg-
tighed.

M43 leveres med et lækkert trinløs juster-
bart styr, og meget betjeningsvenligt di-
gital display med overskuelige funktioner, 
der kan betjenes med én hånd. Endvidere 
byder M43 på komfort drejesæde med 
mange funktioner. 2 sidespejle, LED lys 
for- og bag. Varekurv for, er også standard 
udstyr. Fås i rød.

Værd at fremhæve: Justerbart komfort-
sæde · Fuld affjedring · Nem at manøvrere 
med · Høj fart

Velkommen til 
elektra scooters 
produktkatalog

Vi har el-scootere i mange størrelser og priser som starter ved 8.999,- 

Vi håber du er blevet nysgerrig efter at prøve en af de mange modeller vi har. 
Der er altid mulighed for at prøve en af vores modeller, få gode råd og vejled-

ning. Og fremvisning hos dig er også en mulighed. 

Vi har selv direkte import af el-scootere som springer de dyre mellemled 
over. Vi har valgt de bedste komponenter til el-scooterne så det er  

scooter af højeste kvalitet. 

Vi yder selvfølgelig den bedste service både før, under og efter købet af vores 
el-scootere. 

Tøv ikke med at henvende dig til os, så kommer vi gerne ganske gratis og 
uforpligtende og demonstrerer en el-scooter.

Model M-43

Mål (LxB) 1390 x 680 mm

Vægt 125 kg

Max. hastighed 15 km/t

Rækkevidde Op til 45 km. info om køreafstand

Max. brugervægt 135 kg

Sædehøjde min/max 600-750 mm

Venderadius 880 mm

Frihøjde 150 mm

Max. stigning 10-12 grader

Affjedring Ja baghjul og forhjul

Programmerbar Ja hastighed, acceleration m.m

Motoreffekt 950 watt

Bremse Elektronisk el bremse

Batterier 2 stk. 12V 40AH vedligeholdelsefri

Oplader 24 V 5A elektronisk impulslader

Sidespejle Ja 2 stk.

Drejebart sæde Ja med 8 indstillinger

Justerbar sæde Ja

Justerbar styr Ja med softdæmper ratbetjent

Lys Led for og baglys

Blinklys Ja for og bag

Stoplys Ja

Farve Fås i rød
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M64 > Kraftfuld, sikker 
og komfortabel
Solid all-round el-scooter, med masser af 
komfort og sikkerhed, med en tophastig-
hed på 15km/t. Det fuldt affjedrede stel og 
den kraftige motor giver dig en behagelig 
køretur og de 4 store hjul sikrer god stabili-
tet ved kørsel også i ujævnt terræn.  

M64 leveres med et lækkert trinløs juster-
bart styr, og meget betjeningsvenligt di-
gital display med overskuelige funktioner, 
der kan betjenes med én hånd. Endvidere 
byder M64 på komfort drejesæde med 
mange funktioner. 2 sidespejle, LED lys 
for- og bag. Varekurv for, er også standard 
udstyr. Fås i rød og sort.

Værd at fremhæve: Kraftig motor og 75 
ah. Batterier · Komfort og stabilitet · Læk-
kert komfortsæde · Solid ·  Høj fart

M44 > høj fart til lav pris
4-hjulet all-round el-scooter, med god 
komfort og sikkerhed med en tophastig-
hed på 15km/t.  
Det fuldt affjedrede stel giver dig en beha-
gelig køretur og de 4 hjul sikrer yderligere 
stabilitet ved kørsel i ujævnt terræn. 

M44 leveres med et lækkert trinløs juster-
bart styr, og meget betjeningsvenligt di-
gital display med overskuelige funktioner, 
der kan betjenes med én hånd. Endvidere 
byder M44 på komfort drejesæde med 
mange funktioner. 2 sidespejle, LED lys 
for- og bag. Varekurv for, er også standard 
udstyr. Fås i rød, blå og sort.

Værd at fremhæve: Justerbart komfort-
sæde · Fuld affjedring · Stabil og sikker · Høj 
fart

Model M-44

Mål (LxB) 1350 x 650 mm

Vægt 130 kg

Max. hastighed 15 km/t

Rækkevidde Op til 45 km. info om køreafstand

Max. brugervægt 135 kg

Sædehøjde min/max 600-750 mm

Venderadius 900 mm

Frihøjde 150 mm

Max. stigning 10-12 grader

Affjedring Ja alle 4 hjul

Programmerbar Ja hastighed, acceleration m.m

Motoreffekt 950 watt

Bremse Elektronisk el bremse

Batterier 2 stk. 12V 40AH vedligeholdelsefri

Oplader 24 V 5A elektronisk impulslader

Sidespejle Ja 2 stk.

Drejebart sæde Ja med 8 indstillinger

Justerbar sæde Ja

Justerbar styr Ja med softdæmper ratbetjent

Lys Led for og baglys

Blinklys Ja for og bag

Stoplys Ja

Farve Fås i rød, blå og sort

Model M-64

Mål (LxB) 1620 x 680 mm

Vægt 155 kg

Max. hastighed 15 km/t

Rækkevidde Op til 60 km. info om køreafstand

Max. brugervægt 150 kg. (175 kg.)

Sædehøjde min/max 680-780 mm

Venderadius 1200 mm

Frihøjde 170 mm

Max. stigning 10-12 grader

Affjedring Ja alle 4 hjul

Programmerbar Ja hastighed, acceleration m.m

Motoreffekt 1400 watt

Bremse Elektronisk el bremse

Batterier 2 stk. 12V 75AH vedligeholdelsefri

Oplader 24 V 5A elektronisk impulslader

Sidespejle Ja 2 stk.

Drejebart sæde Ja med 8 indstillinger

Justerbar sæde Ja

Justerbar styr Ja med softdæmper ratbetjent

Lys Led for og baglys

Blinklys Ja for og bag

Stoplys Ja

Farve Fås i rød og sort
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M100 > Køreglæde i 
både sol og regn
Vores super velkørende lukkede el-scooter 
kan både køre i sommer og vinter uden at 
du kommer til at fryse. Fuld affj  edring og 
store 14” hjul giver alt en behagelig køretur.

M100 leveres med et lækkert trinløs 
justerbart styr, og meget betjeningsvenligt 
digital display med overskuelige funktio-
ner, der kan betjenes med én hånd. End-
videre byder M100 på komfort drejesæde 
med mange funktioner. 2 sidespejle, LED 
lys for- og bag. Med kabinevarme. 
Fås i rød.

Værd at fremhæve: Lukket luksus el-
scooter · Kraftig motor og nem at betjene · 
Justerbart komfortsæde · Store hjul og god 
affj  edring · Med kabinevarme

Model Kabinescooter

Mål (LxB) 1590 x 710 x 1600 mm

Vægt 182 kg. m. batterier

Max. hastighed 15 km/t

Rækkevidde Op til 40 km m. 75ah. info om køreafstand

Max. brugervægt 120 kg

Sædehøjde min/max 700 - 780 m

Venderadius 1,50 m

Frihøjde 110 mm

Max. stigning 10-12 grader

Affj  edring Ja alle 4 hjul

Programmerbar Ja hastighed, acceleration m.m.

Motoreff ekt 1400 W

Bremse Elektronisk el bremse

Batterier 2 stk. 12V 75AH vedligeholdelsefri

Oplader 24 V 5A elektronisk impulslader

Sidespejle Ja 2 stk.

Drejebart sæde Ja med 8 stillinger

Justerbar sæde Ja

Justerbar styr Ja med softdæmper ratbetjent

Lys Ja led for og baglys

Blinklys Ja for og bag

Stoplys Ja

Farve Fås i rød

M94 > Køreglæde på 
første klasse
M94 er en kraftfuld el-scooter med stor 
motor og store 100 ah. Batterier som giver 
dig frihed til at komme langt omkring. De 
4 store hjul sikrer god stabilitet ved kørsel 
også i ujævnt terræn. 

M94 leveres med et lækkert trinløs juster-
bart styr, og meget betjeningsvenligt di-
gital display med overskuelige funktioner, 
der kan betjenes med én hånd. Endvidere 
byder M94 på komfort drejesæde med 
mange funktioner. 2 sidespejle, LED lys 
for- og bag. Varekurv for, er også standard 
udstyr. Fås i mettalic brun.

Værd at fremhæve: Kraftfuld motor og 
100 ah batterier · Køreglæde · Lækkert 
komfortsæde · Store hjul og god affj  edring

Model M-94

Mål (LxB) 1720 x 680 mm

Vægt 160 kg

Max. hastighed 15 km/t

Rækkevidde Op til 90 km. vejl. til rækkevidde info 

Max. brugervægt 200 kg

Sædehøjde min/max 680-780 mm

Venderadius 1800 mm

Frihøjde 170 mm

Max. stigning 10-12 grader

Affj  edring Ja alle 4 hjul

Programmerbar Ja hastighed, acceleration m.m

Motoreff ekt 1400 watt

Bremse Elektronisk el bremse

Batterier 2 stk. 12V 100AH vedligeholdelsefri

Oplader 24 V 8A elektronisk impulslader

Sidespejle Ja 2 stk.

Drejebart sæde Ja med 8 indstillinger

Justerbar sæde Ja

Justerbar styr Ja med softdæmper ratbetjent

Lys Led for og baglys

Blinklys Ja for og bag

Stoplys Ja

Farve Fås i metallic brun


