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

Sinds 1978 ontwikkelt en produceerd Afikim vanuit Israël geavanceerde elektrisch aangedreven 
scootmobielen. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Er is een wereldwijd 
distributienetwerk waarbij Preston Ability importeur is voor de Benelux. De scootmobielen van Afikim 
voldoen aan alle Europese certificering.

Preston Ability is importeur van hulpmiddelen 
waarbij kwaliteit en service voorop staan. Sinds 
2004 leveren wij aan meer dan 700 dealers in de 
Benelux scootmobielen, rollators, trippelstoelen, 
duwondersteuningen en XXL producten. 

www.prestonability.com

www.prestonability.com • info@prestonability.com
Tel NL 036 53 53 580 • Tel BE 014 75 73 40

Thuisdemonstratie van scootmobielen

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 gratis thuis-
demonstratie of een demonstratie bij uw dealer behoort dan ook tot de mogelijkheden. Voor het maken 
van een afspraak kunt u altijd telefonisch of via email contact met ons opnemen. Een demonstratie is 
geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.





AfiScooter S
De AfiScooter S heeft een zeer indrukwekkende 
actieradius van maar liefst 55 km* en een krachtige 
motor van 1400 Watt. Het ergonomische ontwerp 
maakt de rit zeer comfortabel. Hij beschikt over 
zeer moderne, programmeerbare elektronische 
besturing met LCD scherm en is voorzien van LED 
verlichting. 

Comfortabel is ook de volledig verstelbare zitting 
die optioneel breder verkrijgbaar is. Er is zelfs een 
zitting verkrijgbaar die geschikt is voor 2 personen. 
De AfiScooter S beschikt over zeer veel beenruimte, 
heeft een schokabsorberend stalen frame, volledig 
geveerd en is voorzien van schokdempers.

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





AfiScooter S3
De AfiScooter S3 biedt alle 
comfort en veiligheid die 
u mag verwachten van de 
Afikim Scootmobielen. Dit, 
in combinatie met 
uitmuntende wend-
baarheid en het  gemak 
tijdens het sturen, maakt 
dit model zeer populair. 
Het biedt u een perfecte 
rit op reguliere wegen en 
smalle paden. Optioneel 
zijn er veel accessoires ver-
krijgbaar waaronder een 
comfort overkapping die u 
bescherming biedt tegen 
de kou, wind, lichte regen 
en de zon.



AfiScooter S3
GT uitvoering

Deze uitvoering geeft de 
scootmobiel behalve een 
stoer en robuust uiterlijk 
ook perfecte tractie op 
gladde ondergrond of 
juist op modderige paden. 
Uiteraard ontbreken hier 
de comfortabele zitting, 
een boodschappenmandje 
voorop en de afsluitbare 
koffer achterop de 
rugleuning niet. Het LED 
display is net zo makkelijk 
te bedienen als bij de 
standaard uitvoering.

AfiScooter S3
Standaard uitvoering

De standaard uitvoering 
met modern design heeft 
een comfortabele zitting, 
een boodschappenmandje 
voorop en een afsluitbare 
koffer achterop de 
rugleuning. Via het LED 
display is de verlichting, 
de remmen, claxon en 
uiteraard de snelheid 
makkelijk te bedienen. 
Optioneel zijn alle 
modellen van de Afikim 
scootmobielen in elke 
gewenste kleur 
verkrijgbaar.

AfiScooter S3
GT uitvoering met dub-
bele zitting en comfort 
overkapping

Met deze stoere GT 
uitvoering kunt u samen 
genieten van alle comfort 
van deze scootmobiel 
dankzij de dubbele zitting. 
De overkapping biedt 
bescherming tegen kou, 
wind, lichte regen en de 
zon. Met grote 
afsluitbare box achterop 
heeft u genoeg ruimte voor 
uw bagage en voorop kunt 
u gebruik maken van het 
boodschappenmandje. 
Ook hier kunt u de via het 
LED display de verlichting, 
de remmen, claxon en 
uiteraard de snelheid 
makkelijk bedienen.



AfiScooter S4
De stuurinrichting en 
ophanging van de 
AfiScooter S4 zorgen voor 
een aangename rijervaring 
tijdens lange afstanden. De 
grote bodemvrijheid en de 
volledig instelbare zitting 
zorgen voor veel comfort 
op allerlei ondergronden. 
Optioneel verkrijgbaar met 
comfort overkapping welke 
bescherming biedt tegen 
kou, wind, lichte regen en 
de zon.



AfiScooter S4
Standaard uitvoering

De standaard uitvoering 
met modern design heeft 
een comfortabele zitting, 
een boodschappenmandje 
voorop en een afsluitbare 
koffer achterop de 
rugleuning. De 4-wiel 
uitvoering is een 
combinatie van comfort 
en kracht met een robuust 
uiterlijk. Via het LED 
display is de verlichting, 
de remmen, claxon en 
uiteraard de snelheid 
makkelijk te bedienen. 

AfiScooter S4
Comfort overkapping

Nooit meer in directe kou 
en wind rijden dankzij de 
optioneel verkrijgbare 
comfort overkapping. Ook 
lichte regen of juist de zon 
worden tegen gehouden 
door deze overkapping. 
Verkrijgbaar voor zowel de 
3 als de 4-wiel uitvoering. 
Het boodschappenmandje 
voorop en de afsluitbare 
koffer op de rugleuning 
blijven bij deze uitvoering 
ongewijzigd. Met het LED 
display kunt u de 
verlichting, de remmen, 
claxon en de snelheid 
makkelijk bedienen. 
Optioneel is de 
scootmobiel in elke kleur 
verkrijgbaar.

AfiScooter S4
Dubbele zitting en 
comfort overkapping

Samen genieten van alle 
comfort dankzij de 
dubbele zitting. De 
overkapping biedt 
bescherming tegen kou, 
wind, lichte regen en de 
zon. Met grote 
afsluitbare box achterop 
heeft u genoeg ruimte voor 
uw bagage en voorop kunt 
u gebruik maken van het 
boodschappenmandje. 
De AfiScooter S4 biedt 
zeer veel beenruimte en is 
dus uitermate geschikt als 
2-persoons scootmobiel.



AfiScooter 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 en weg-
klapbare 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.

Heldere LED verlichting. Is 
zuinig in accu verbruik wat 
een positief effect heeft op 
de actieradius

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



AfiScooter S
Specificaties

AfiScooter S4 standaard zitting AfiScooter S4 dubbele zitting

Totale lengte 165 cm 165 cm

Totale breedte 68 cm 100 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 165 kg

Zonder accu’s 108 kg 118 kg

Met overkapping +12 kg +12 kg

Met GT pakket +10 kg +10 kg

Actieradius tot 55 km* tot 55 km*

Maximaal draagbaar gewicht 200 kg 200 kg

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u

Maximale hellingshoek 20 % 20 %

Draaicirkel 228 cm 228 cm

Zitting 46 cm 85 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 (2 stuks)

Type aandrijving Achterwielaandrijving 24V Achterwielaandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke kleur) Metallic zilver Metallic zilver

AfiScooter S3 standaard zitting AfiScooter S3 dubbele zitting

Totale lengte 155 cm 155 cm

Totale breedte 68 cm 100 cm

Met GT pakket 88 cm 88 cm

Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm

Met overkapping 178 cm 178 cm

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 153 kg 163 kg

Zonder accu’s 106 kg 116 kg

Met overkapping +12 kg +12 kg

Met GT pakket +10 kg +10 kg

Actieradius tot 55 km* tot 55 km*

Maximaal draagbaar gewicht 200 kg 200 kg

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u

Maximale hellingshoek 20 % 20 %

Draaicirkel 143 cm 143 cm

Zitting 46 cm 85 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) Metallic zilver Metallic zilver

* 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.

AfiScooter C
De AfiScooter C is één van de best verkochte 
modellen in het midden segment scootmobielen. 
Er zijn dan ook geen compromissen 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 scootmo-
biel 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 manoeuvreren in winkelcentra. 
Standaard is de AfiScooter C verkrijgbaar in de kleur 
Metallic blauw of Metallic zilver, in drie of vier-wiel 
uitvoering. Voor deze scootmobiel zijn er 50A, 70A 
of 85A accu’s verkrijgbaar. Met de 85A accu’s is een 
actieradius* van maar liefst 50km te halen!



AfiScooter C3
De AfiScooter C3 heeft 
een modern en 
gebruiksvriendelijk design. 
De comfortabele zitting kan 
gemakkelijk draaien waar-
door in en uitstappen erg 
makkelijk is. Hij is 
verbazingwekkend 
makkelijk te besturen voor 
elke gebruiker. Uitgevoerd 
met een geavanceerd 
remsysteem en voorzien 
van kwaliteit schokdempers. 
Deze garanderen soepel 
rijgedrag.



AfiScooter C3

Optioneel kunt u een grote 
boodschappenmand 
bevestigen op de 
achterkant van de 
AfiScooter C. Hiermee 
creëert u nog meer 
opbergruimte voor al 
uw bagage.

AfiScooter C3

De combinatie van een 
kleine draaicirkel en de 
gunstige afmetingen van 
de drie-wiel maken dit 
model uitermate geschikt 
voor gebruik in winkel
centra. Voorop zit een han-
dig boodschappenmandje. 
Het display is overzichtelijk 
en gebruiksvriendelijk. 
U kunt gemakkelijk de 
verlichting, knipperlichten, 
en claxon bedienen. De 
hendel voor de snelheid 
zit op een fijne plek en het 
automatische remsysteem 
werkt zeer prettig.

AfiScooter C3

De zitting van de 
AfiScooter C is draaibaar. 
Hierdoor kunt u 
gemakkelijk in en uit
stappen. Optioneel kunt u 
veel accessoires krijgen voor 
deze leuke scootmobiel met 
gebruiksvriendelijke 
afmetingen. Er is een 
stokhouder of rollator
houder verkrijgbaar. Maar 
ook kunt u kiezen voor 
voetbediening en nog 
veel meer.



AfiScooter C4
De AfiScooter 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.



AfiScooter C4

Deze grote 
boodschappenmand, te 
bevestigen op de 
achterkant van de 
AfiScooter C is ook 
verkrijgbaar. Hiermee 
creëert u nog meer 
opbergruimte voor al uw 
bagage. Voorop zit 
standaard een handig 
boodschappenmandje. 
Het display is overzichte-
lijk en gebruiksvriendelijk. 
U kunt gemakkelijk de 
verlichting, knipperlichten, 
en claxon bedienen. De 
hendel voor de snelheid 
zit op een fijne plek en het 
automatische remsysteem 
werkt zeer prettig.

AfiScooter C4

Optioneel is deze leuke 
en handige scootmobiel 
ook verkrijgbaar in andere 
kleuren dan Metallic blauw 
of Metallic zilver. Tegen 
meerprijs zijn overigens alle 
modellen van Afikim in elke 
kleur verkrijgbaar. Informeer 
bij uw Afikim dealer naar 
prijzen en levertijden.

AfiScooter C4

De zitting van de 
AfiScooter C is draaibaar. 
Hierdoor kunt u 
gemakkelijk in en 
uitstappen. Optioneel kunt 
u veel accessoires krijgen 
voor deze leuke 
scootmobiel met 
gebruiksvriendelijke 
afmetingen. Er is een 
stokhouder of rollator hou-
der verkrijgbaar. Maar ook 
kunt u kiezen voor 
voetbediening en nog veel 
meer.



AfiScooter C
Highlights
Zeer makkelijk naar voren 
en naar achteren in te 
stellen voor elke gebruiker

Volledig verstelbare zitting. 
Deze kan ook draaien voor 
makkelijk in en uitstappen.
Met hoofdsteun en weg-
klapbare armsteunen

Helder, eenvoudig af te 
lezen display. Deze geeft de 
batterij status duidelijk aan. 
Ook laat hij zien dat uw 
verlichting of 
knipperlichten branden

Zeer geschikt in winkel-
centra dankzij de gunstige 
afmetingen

Optioneel ook verkrijgbaar 
met voetbediening

Optioneel in prachtige 
kleuren verkrijgbaar. 
Informeer naar prijzen en 
levertijden bij uw dealer.



AfiScooter C
Specificaties

AfiScooter C3 AfiScooter C4

Totale lengte 132 cm 132 cm

Totale breedte 67 cm 67 cm

Totale hoogte 126 cm 126 cm

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 102 kg 122 kg

Zonder accu’s 73 kg 93 kg

Actieradius tot 50 km* mogelijk tot 50 km* mogelijk

Maximaal draagbaar gewicht 135 kg 150 kg

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u

Maximale hellingshoek 16 % 16 %

Draaicirkel 128 cm 170 cm

Zitting 46 cm 46 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, 70A of 80A (2 stuks) 12V 50A, 70A 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.



AfiScooter SE
Deze stoere en robuuste scootmobiel geeft u een vei-
lig gevoel tijdens het rijden. Het sterke stalen chassis 
met krachtige achterwielaandrijving biedt u een 
soepele rit met een indrukwekkend bereik. Er zijn 
uiteraard tal van accessoires verkrijgbaar voor deze 
scootmobiel, die al meer dan 30 jaar op de markt is.

De zitting is zeer comfortabel en het elektronische 
systeem is eenvoudig en betrouwbaar waardoor 
bediening van deze stoere scootmobiel erg 
makkelijk is. De AfiScooter SE is stabiel en veilig 
onder alle weersomstandigheden en op elk terrein.





AfiScooter SE
Deze stoere scootmobiel is 
al meer dan 30 jaar op de 
markt. Het stalen chassis 
en robuuste uiterlijk geven 
een veilig gevoel tijdens 
het rijden en de 
scootmobiel is zeer 
eenvoudig voor iedereen 
te bedienen. Optioneel zijn 
er tal van accessoires 
verkrijgbaar en op de 
achterkant zit een handige 
opberg-mand voor al uw 
bagage of boodschappen. 
De AfiScooter SE heeft 
een krachtige motor met 
een bereik van maar liefst 
45km*.

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



AfiScooter SE

De zitting is comfortabel 
en draaibaar zodat in en 
uitstappen zonder enige 
moeite gaat. Optioneel 
kunt u kiezen voor een 
bredere zitting. Achterop 
zit een mand waar u al uw 
bagage of boodschappen 
in kunt vervoeren.

AfiScooter SE

Het is ook mogelijk deze 
scootmobiel aan te 
schaffen voor het gebruik 
van 2 personen. Zo kunt 
u samen overal en veilig 
naartoe. 

AfiScooter SE

Bij de dubbele zitting 
wordt de mand 
achterop vervangen voor 
een grote opberg bak voor 
het meenemen van nog 
meer bagage of 
boodschappen. Deze 
stoere scootmobiel is 
geschikt voor het dragen 
van maximaal 200kg.







AfiScooter SE
Highlights
Volledig verstelbare zitting. 
Deze kan ook draaien voor 
makkelijk in en uitstappen.
Met hoofdsteun en weg-
klapbare armsteunen

Zeer makkelijke en 
duidelijke bediening 
geschikt voor iedereen

Ook verkrijgbaar met een 
dubbele zitting. Heerlijk 
samen genieten van een 
comfortabele rit in deze 
stoere scootmobiel.

Handige grote mand 
achterop de scootmobiel 
voor het vervoeren van uw 
bagage

Super stevig stalen chassis 
voorzien van schokbrekers. 
Voor een veilig en 
comfortabel gevoel

Met dubbele zitting 
voorzien van grote bak en 
anti-kiep systeem



AfiScooter SE
Specificaties

AfiScooter SE standaard zitting AfiScooter SE dubbele zitting

Totale lengte 158cm 158cm

Totale breedte 73cm 91cm

Totale hoogte 124cm 101cm

Bodemvrijheid 12cm 12cm

Gewicht Met accu’s 146kg 163kg

Zonder accu’s 99kg 116kg

Actieradius Tot 45km* Tot 45km*

Maximaal draagbaar gewicht 200kg 200kg

Maximale snelheid 15km/u 15km/u

Maximale hellingshoek 21% 21%

Draaicirkel 115cm 115cm

Zitting 46cm 85cm

Type banden Pneumatisch, met lucht Pneumatisch, met lucht

Afmeting banden Voor 2.75 x 10” - spanning 1.7 bar 2.75 x 10” - spanning 1.7 bar

Achter 2.75 x 14” - spanning 1.7 bar 2.75 x 14” - 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) Chroom met zwart Chroom met zwart

* 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

Boodschappenmand rugleuning

Stokhouder

Gesloten box
Alleen voor dubbele zitting / overkapping

Veiligheidsriem

Dubbele zitting voor 2 personen
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Comfort overkapping

fiScooterA

GT-Pakket
Brede wielen, brede accu-kappen

S

Regenscherm (alleen i.c.m. overkapping)



Golftas-houder Bediening links

Voetbediening Zuurstoffles-houder Voetsteun

Rollatorhouder



Veiligheidsriem

Mand, bevestiging achterop Stokhouder Rollator-houder
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Voetbediening

fiScooterA

Zuurstoffles-houder

C



Veiligheidsriem

Stokhouder
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fiScooterA

Zuurstoffles-houder

SE

Bredere zitting 56cm of 61cm

Dubbele zitting voor 2 personen
inclusief bagage-bak.



Armleuning-tas

Mand-tas

Armleuning-tas

Rugleuning-tas LuxeRugleuning-tas met reflectieRugleuning-tas Basic
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fiScooterA Universeel

Stuur-tas



Schoot kleed Luxe

Voetenzak 106cm met warme voering Voetenzak 135cm met warme voering

Regen cape geschikt voor 
scootmobiel en rollator 

Regen cape met uitneembare voering

Schoot kleed Basic Schoot kleed met afneembare voering

Voetenzak Extra Large

Scootmobiel Poncho



Wikkel deken Afdek hoes maten M, L, XLHoes zitting

Scootmobiel in andere kleur
Kleurcode dient opgegeven te worden. 
De kleuren op de afbeeldingen in deze 
brochure kunnen afwijken van 
het origineel.

Dashboard beschermer
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fiScooterA Universeel



AfiScooter S4 in de kleur donker grijs.
Let op; deze kleur is optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar, de kleur op deze afbeelding kan afwijken van het origineel.
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AfiScooter S3 
standaard zitting

AfiScooter S3 
dubbele zitting

AfiScooter S4 
standaard zitting

AfiScooter S4 
dubbele zitting

AfiScooter C3 AfiScooter C4 AfiScooter SE 
standaard zitting

AfiScooter SE 
dubbele zitting

Totale lengte 155 cm 155 cm 165 cm 165 cm 132 cm 132 cm 158 cm 158 cm

Totale breedte 68 cm 100 cm 68 cm 100 cm 67 cm 67 cm 73 cm 91 cm

Met GT pakket 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm - - - -

Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm 126 cm 126 cm 124 cm 101 cm

Met overkapping 164 cm 164 cm 164 cm 164 cm - - - -

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 153 kg 163 kg 155 kg 165 kg 102 kg 122 kg 146 kg 173 kg

Zonder accu’s 106 kg 116 kg 108 kg 118 kg 73 kg 93 kg 99 kg 126 kg

Met overkapping +12 kg +12 kg +12 kg +12 kg - - - -

Met GT pakket +10 kg +10 kg +10 kg +10 kg - - - -

Actieradius tot 55 km* tot 55 km* tot 55 km* tot 55 km* tot 50 km* (85A) tot 50 km* (85A) tot 45 km* tot 45 km*

Maximaal draagbaar gewicht 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 135 kg 150 kg 200 kg 200 kg

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u

Maximale hellingshoek 20 % 20 % 20 % 20 % 16 % 16 % 21 % 21 %

Draaicirkel 143 cm 143 cm 228 cm 228 cm 128 cm 170 cm 115 cm 115 cm

Zitting 46 cm 85 cm 46 cm 85 cm 46 cm 46 cm 46 cm 85 cm

Type banden Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

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” 2.75 x 10” 2.75 x 10”

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” 2.75 x 14” 2.75 x 14”

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, 70A of 80A  
(2 stuks)

12V 50A, 70A of 80A  
(2 stuks)

12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks)

Type aandrijving Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwielaandrijving 24V Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke 
kleur)

Metallic zilver Metallic zilver Metallic zilver Metallic zilver Metallic zilver / 
Metallic blauw

Metallic zilver / 
Metallic blauw

Chroom met zwart Chroom met zwart

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



AfiScooter S3 
standaard zitting

AfiScooter S3 
dubbele zitting

AfiScooter S4 
standaard zitting

AfiScooter S4 
dubbele zitting

AfiScooter C3 AfiScooter C4 AfiScooter SE 
standaard zitting

AfiScooter SE 
dubbele zitting

Totale lengte 155 cm 155 cm 165 cm 165 cm 132 cm 132 cm 158 cm 158 cm

Totale breedte 68 cm 100 cm 68 cm 100 cm 67 cm 67 cm 73 cm 91 cm

Met GT pakket 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm - - - -

Totale hoogte Zonder overkapping 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm 126 cm 126 cm 124 cm 101 cm

Met overkapping 164 cm 164 cm 164 cm 164 cm - - - -

Bodemvrijheid 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm

Gewicht Met accu’s 153 kg 163 kg 155 kg 165 kg 102 kg 122 kg 146 kg 173 kg

Zonder accu’s 106 kg 116 kg 108 kg 118 kg 73 kg 93 kg 99 kg 126 kg

Met overkapping +12 kg +12 kg +12 kg +12 kg - - - -

Met GT pakket +10 kg +10 kg +10 kg +10 kg - - - -

Actieradius tot 55 km* tot 55 km* tot 55 km* tot 55 km* tot 50 km* (85A) tot 50 km* (85A) tot 45 km* tot 45 km*

Maximaal draagbaar gewicht 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 135 kg 150 kg 200 kg 200 kg

Maximale snelheid 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u 15 km/u

Maximale hellingshoek 20 % 20 % 20 % 20 % 16 % 16 % 21 % 21 %

Draaicirkel 143 cm 143 cm 228 cm 228 cm 128 cm 170 cm 115 cm 115 cm

Zitting 46 cm 85 cm 46 cm 85 cm 46 cm 46 cm 46 cm 85 cm

Type banden Pneumatisch, 
met lucht

Pneumatisch, 
met lucht

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” 2.75 x 10” 2.75 x 10”

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” 2.75 x 14” 2.75 x 14”

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, 70A of 80A  
(2 stuks)

12V 50A, 70A of 80A  
(2 stuks)

12V 80 A (2 stuks) 12V 80 A (2 stuks)

Type aandrijving Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwielaandrijving 24V Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Achterwiel
aandrijving 24V

Kleur (optioneel in elke 
kleur)

Metallic zilver Metallic zilver Metallic zilver Metallic zilver Metallic zilver / 
Metallic blauw

Metallic zilver / 
Metallic blauw

Chroom met zwart Chroom met zwart
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