
Inspired by life

Uniek in zijn klasse

MEZZO



Op visite naar de familie, even een boodschap halen of comfortabel 
genieten van een tochtje in de natuur: met de Mezzo draait u er de hand 
niet voor om. Hij is stoer en heeft een comfortabele zit. Benen en voeten 
heb  ben royaal de ruimte. En het unieke INDEGO veersysteem rekent 
glad af met alle oneffenheden onderweg. Kijk, met zo’n partner kunt u 
nog eens alle kanten op!
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Retro pakket:
  Champagnekleurige 

kappen
  Oak brown stoel met 

diamond patroon
  Striping op koplampkap 

(alleen 4-wieler)

Rosso pakket:
  Metallic rode kappen
  Zwarte stoel met 

opvallende rode stiksels
  Striping op koplampkap 

(alleen 4-wieler)

Uniek in zijn klasse

Inspired by life

Veiligheid 
  De snelheid in bochten wordt 

automatisch gecorrigeerd om de 
bestuurder meer stuurcontrole te 
geven 
  De richtingaanwijzers schakelen 

automatisch uit na een bocht en 
zijn veilig bedienbaar zonder het 
stuur los te hoeven laten
  Opvallende noodstoptoets om de 

scooter direct te stoppen in geval 
van nood
  De achterwielen veren 

onafhankelijk van elkaar. Samen 
met de unieke wielgrootte zorgt 
dit voor meer stabiliteit bij het 
raken van obstakels

Ergonomie
  De stoel, bediening, het stuur en 

rijgedrag zijn volledig af te 
stemmen op uw wensen en 
behoeften
  De gepatenteerde INDEGO vering 

en speciale stoelvering zorgen 
voor een rustige en comfortabele 
rijbeleving
  Overzichtelijk bedieningspaneel 

met 3 programmeerbare 
snelheidsstanden 
  Royale been- en voetruimte

Eigenschappen
  Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel 

uitvoering
  Instelbare snelheid tot 15 km/h
  Maximale actieradius van 50 km*
  Hoge maximale belasting van  

160 kg
  Geveerde, draaibare stoel met 

optionele schuifslede en  
hoog/laag verstelling

* Onder ideale omstandigheden

MEZZO

Kleurvariant

De Mezzo is optioneel verkrijgbaar in iedere 
gewenste RAL kleur.


