
winner
een échte allround 
scooter

winner. een échte allround scooter. Gebruik rondom het huis, bood-
schappen doen of gewoon lekker toeren, met de eigentijdse Winner kunt 
u letterlijk alle kanten op. De Winner combineert prestatie en comfort met 
een hoge mate van wendbaarheid. Door de individueel instelbare snelheid, 
de hoge belastbaarheid tot maximaal 160 kg, de royale beenruimte, 
vering rondom én een actieradius van zo’n 60 km (80 Ah accu’s) is de 
Winner voor vrijwel iedereen geschikt. En dus optimaal herinzetbaar. 
Bovendien is de Winner zeer gebruiksvriendelijk. Het bedieningspaneel  
is overzichtelijk en eenvoudig links- en/of rechtshandig te bedienen 
(vinger-duimbediening). De parallel verstelbare stuurkolom maakt in- en 
uitstappen gemakkelijk en zorgt voor optimaal zicht op de bedienings-
console, in elke situatie. Kortom, een échte allround scooter.

Optimaal inzetbaar
Perfect rijgedrag
Zeer gebruiks-

vriendelijk
Veiligheid voorop
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Optimaal inzetbaar

Door de individueel instelbare snelheid, de hoge 
belastbaarheid, de royale beenruimte, vering 
rondom én een grote actieradius is de Winner 
voor vrijwel iedereen geschikt. 

Perfect rijgedrag

De Winner combineert prestatie met een hoge 
mate van wendbaarheid. Een hoge maximum-
snelheid van 15 km/uur en grote actieradius 
zijn mogelijk. 

Zeer gebruiksvriendelijk

Een ergonomisch stuurontwerp met overzichtelijk 
bedieningspaneel en lichte vinger-duimbediening 
(links- en/of rechtshandig te bedienen) biedt groot 
bedieningsgemak. Gemakkelijk in- en uitstappen.

Veiligheid voorop

Door de goede verlichting heeft u niet alleen goed 
zicht, maar u bent ook goed zichtbaar. Apart 
remlicht en parkeerrem. Handen aan het stuur bij 
de bediening. Robuuste voor- en achterbumpers 
met stootrand.

DiMenSieS 3-wiel 4-wiel

Maximaal gebruikersgewicht kg 159 159

Totale lengte mm 1410 1410

Totale breedte mm 673 673

Minimale hoogte* mm 1000 1000

Totaal gewicht excl. accu’s kg 93 98

Totaal gewicht incl. accu’s kg 153 (80Ah) 158 (80Ah)

Zitdiepte mm 430 430

Zitbreedte mm 500 500

Zithoogte (zitting tot voetplateau) mm 455 - 520 455 - 520

Rughoek ° 85 - 180 85 - 180

Rughoogte mm 550 550

Diameter voorwielen mm 310 x 108 292 x 108

Diameter achterwielen mm 310 x 108 310 x 108

Maximale accucapaciteit Ah 80 80

Vering voor √ √

Vering achter √ √

PreSTATieS

Maximumsnelheid km/h 15 15

Actieradius (ISO 7176-4) km 60 (80 Ah) 60 (80 Ah)

Obstakelhoogte mm 100 100

Grondspeling mm 114 114

Draaistraal (ISO 7176-5) mm 1400 1905

* Hoogte excl. stoel, stuurkolom neergeklapt
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