
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classic® 

 

 
Met de Classic eenvoudig op pad 
U bent in drie tellen op weg: u gaat zitten op de 
stoel, draait het contactsleuteltje om en bent klaar  
om er op uit te trekken. De robuuste en krachtige 
Classic  brengt u geruisloos en zonder problemen 
overal naar toe. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunt u niet meer zo eenvoudig overal naar toe lopen of fietsen? Wilt u wel zelfstandig, zonder 
moeite en met plezier op pad? Dan is de Classic u op het lijf geschreven. 

Met de grote wielen rijdt u net zo gemakkelijk in het 
winkelcentrum als in park of bos. U kunt er zelfs mee 
vooruit in bergachtig gebied, want stijgingen tot wel 
30% zijn moeiteloos haalbaar voor de Classic. 
 
De comfortabele zitting en de zachte vering maken 
uw rijplezier compleet. Uw reis kan beginnen! 

 

[Geef een citaat uit het document of de 

samenvatting van een interessant punt op. 

Het tekstvak kan overal in het document 

worden neergezet. Ga naar het tabblad 

Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de 

opmaak van het tekstvak voor het 

blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
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      Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

Een vooruitstrevend en milieuvriendelijk product 
 
 

 

Verschillende stoelen: 
 
Eblo stoel: een draaibare stoel met een zitbreedte van 50 cm en 47 cm 
ruimte tussen de armleggers (standaard op de Classic 10, 20 en 30) 
Carry stoel: een extra bredere stoel met een zitbreedte van 57 cm en 55 cm 
tussen de armleggers 
MaXX bank: een comfortabel bankje met een zitbreedte van 64 cm en 65 cm 
ruimte tussen de armleggers (standaard op de Classic MaXX) 

Uw leverancier: 

Classic MaXX 
 
Naast de hierboven beschreven uitvoeringen, is er nog een 
speciale uitvoering verkrijgbaar met een nog groter 
draagvermogen. De Classic MaXX biedt u alle voordelen van 
de Classic, gecombineerd met een extra brede zitting en een 
draagvermogen tot 300 kg. U kunt er tot 35 km mee rijden met 
een maximale snelheid van 15 km/ uur. De Classic MaXX is in 
rood, blauw en geel verkrijgbaar en ook hier kunt u kiezen voor 
diverse accessoires die uw voertuig compleet maken. 

 

Classic Classic 10 Classic DX Classic Maxx 
Lengte 167 cm 167 cm 183 cm 
Breedte 70 cm 76 cm 82 cm 
Hoogte 112 cm 120 cm 120 cm 
Gewicht incl. accu’s 147 kg 157 kg 220 kg 
Draaicirkel 350 cm 350 cm 350 cm 
Stijgingspercentage 22 % 30 % 22 % 
Vering achter rosta elementen swingarm wielophanging 
Vering voorvork telescopisch telescopisch telescopisch 
Draagvermogen 150 kg 200 kg 300 kg 

 

 

De Classic is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar:  
Classic 10 en de Classic DX. De snelheid waarmee u wilt 
rijden, is eenvoudig af te stellen. De maximaal te bereiken 
snelheid is afhankelijk van het type dat u kiest. De Classic 
is voorzien van twee accu’s, waarmee u gemiddeld zo’n 
40 km kunt rijden. Wilt u verder rijden? Dan kunt u kiezen 
voor grotere accu’s, waarmee u tot 55 km kunt rijden. Een 
indicator geeft u aan wanneer u de accu’s moet opladen. 
Met behulp van de lader gaat dat eenvoudig en snel.  
 
De Classic is in rood, blauw en geel verkrijgbaar en u 
kunt kiezen uit diverse zittingen en accessoires die uw 
Classic  compleet maken.  
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