
Gang i livet



Der var engang, som man siger. 
Dengang gik du sikkert til alver-
dens ting. Dans, golf, fodbold, 
kaffeslabberas og meget mere. 
Du gik sikkert også på shopping 
eller en tur i skoven. Der var med 

andre ord godt gang i livet. Tiden 
gik også – og med tiden kan alder 
eller sygdom spænde ben for mo-
biliteten og sætte aktiviteterne på 
pause. Heldigvis kun for en stund 
– takket være moderne teknologi. 

Er du gangbesværet, kan du med 
en el-scooter fra C. Reinhardt gå 
til hvad som helst, når som helst. 
Måske ikke på gå-ben, men hvad 
betyder det? Bare der er gang i 
livet ...

Der var engang





Valg af el-scooter
Med denne brochure vil vi gerne give dig indblik i vores 
mobility-univers – og indblik i den verden, der åbner sig, 
når du vælger en el-scooter fra C. Reinhardt.

Du kan læse om de enkelte modeller, og se tekniske 
specifikationer og priser på de følgende sider. Men  
inden du beslutter dig, skal du selvfølgelig se og prøve 
din kommende el-scooter hos din lokale forhandler. 
Først herefter kan du træffe det endelige valg.

En el-scooter er ikke bare en el-scooter
En el-scooter skal kunne opfylde dine krav om fri  
bevægelighed, den skal være robust og den skal frem 
for alt have en høj driftsikkerhed. 

En el-scooter er en udvidelse af din personlige  
rækkevidde. Når bentøjet begynder at svigte kan det i  
nogen tilfælde være svært at klare selv de mest  
almindelige indkøb. Det kan være en udfordring at 
tage med barnebarnet til sport eller besøge familien til 
en kop kaffe. Det er her, en el-scooter fra C. Reinhardt 
er en uvurdelig hjælp.

EasyGO – luksus og komfort
EasyGO er en el-scooter, der er i en klasse for sig, og  
udviklet til danske forhold. Den er skabt til at mod-
stå det hårde danske klima. Det betyder, at den kan 
tåle at stå udenfor i rusk og regn. Designet er elegant 
og komforten er helt i top, så du sikres maksimal 
køreglæde. 

EasyGO el-scooteren findes i flere varianter, lige fra en 
indendørs model, der kan skilles ad og tages med på 
rejser, til flere udendørs terrængående modeller. 

El-ton – kvalitet til lav pris
Vælger du El-ton, vælger du god kvalitet til en lav pris. 
Du får ikke EasyGO’s luksus og høje komfort, men 
en el-scooter, der både er velkørende, driftsikker og  
holdbar.

Få en prøvetur hos din lokale forhandler
Din lokale forhandler er klar til at fortælle meget mere 
om EasyGo og El-ton. Her kan du også sætte dig godt 
til rette i din favorit el-scooter og tage en prøvetur. Du 
kan få oplyst nærmeste forhandler på tlf. 4483 0910.

Tjek også hjemmesiden www.cr-mobility.dk.
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Med et stort og varieret program af moderne  
el-scootere samt salg, service og rådgivning lokalt, har  
vi hos C. Reinhardt sat gang i hjulene og gang i livet 
blandt tusindvis af gangbesværede. Det er vi stolte af.

90 år med gang i hjulene
Familievirksomheden C. Reinhardt as drives af 3. gene-
ration ved Jesper Reinhardt, og har i mere end 90 år 
holdt  Danmark kørende indenfor knallert-, scooter- og  
motorcykel-området. 

Med EasyGO og El-ton har målet været at tilbyde et 
kvalitetsprodukt indenfor el-scootere og sikre gang 
i livet hos personer med gangbesvær. Det mål har vi 
nået, takket være høj produktkvalitet, et stort udvalg 
af moderne el-scootere og, ikke mindst, et landsdæk-
kende forhandlernet.

En af Danmarks mest populære el-scootere
EasyGO el-scooteren er i dag en af landets mest solgte 
el-scootere. Netop fordi vi anstrenger os for at give dig 
noget for pengene i form af holdbarhed, tryghed under 
kørslen og et veludviklet forhandlernet. C. Reinhardt er 
medlem af DRG (Dansk Rehab Gruppe).

Salg, service og rådgivning lokalt
Mere end 80 landsdækkende forhandlere er klar 
til at hjælpe dig, hvad enten du er på udkig efter en 
el-scooter eller har brug for rådgivning, service eller 
ekstraudstyr til din nuværende el-scooter. Hjælpen er 
lige om hjørnet – uanset hvor i landet du befinder dig.

Tryg og sikker løsning
24 timers vejhjælp
Selvom EasyGO og El-ton er driftsikre køretøjer, kan du 
få brug for hjælp og bugsering – f.eks. ved punktering 
eller driftstop. Du kan tilkøbe 24 timers vejhjælp, og 
dermed assistance døgnet rundt, hvis uheldet er ude. 
Hør mere om mulighederne hos din forhandler.

Forsikring
En el-scooter betragtes af de fleste forsikringsselskaber 
som en cykel. Det betyder, at den hører med under 
indboforsikringen. Som hovedregel er det derfor ikke 
nødvendigt at tegne en særskilt forsikring. Vi anbefaler 
dog, at du kontakter dit forsikringsselskab og får dette 
bekræftet. 

Garanti for tryghed
C. Reinhardt er din garanti for kvalitet hele vejen rundt 
og garanti for salg, service og rådgivning tæt på dig. 
Det har stor værdi for dig, der sætter pris på tryghed, 
både før og efter købet. 
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Kig efter tryghedsmærket hos din lokale 
forhandler, så er du garanteret salg, rådgivning og 

service tæt på dig  – nu og i fremtiden.



Den bedste service får du lokalt
Når du vælger en el-scooter fra C. Reinhardt følger trygheden 
med. Mere end 80 landsdækkende forhandlere er klar til at 
hjælpe dig på vej, hvad enten du er på udkig efter en el-scooter 
eller har brug for rådgivning, service eller ekstraudstyr til din nu-
værende el-scooter. Hjælpen er lige om hjørnet – uanset hvor i 
landet du befinder dig. Du kan altid få anvist nærmeste forhand- 
ler på tlf. 4483 0910.

www.cr-mobility.dk

Vi hjælper dig på vej



Symbol forklaring Værd at vide
En el-scooter sidestilles med en cykel i trafikken. Derfor 
er der ingen krav om kørekort. Kører du under 6 km/t 
sidestilles el-scooteren med en fodgænger.

0-6 km/t: El-scooter = fodgænger
Kører du under 6 km/t. på din el-scooter, kategoriseres 
du som en fodgænger, hvilket betyder at du skal køre 
på fortovet. Du må også færdes på gågader og i ind-
købscentre.

6-15 km/t: El-scooter = cykel
Kører du mellem 6 og 15 km/t betragtes du som 
cyklist. Derfor skal du så vidt muligt køre i vejkanten 
eller på cykelstien. En el-scooter må maksimalt køre 
15 km/t. I lygtetændingstiden skal du anvende lys. 
Hverken hjelm eller sikkerhedssele er påbudt.  

Vedligeholdelse
El-scooterne fra C. Reinhardt kræver kun lidt vedlige-
holdelse. Du rengør el-scooteren med en fugtig klud, 
aldrig rindende vand. 

Et korrekt dæktryk optimerer både rækkevidden, 
kørekomforten og batteriets ydeevne. Det er derfor 
meget vigtigt, at du tjekker dæktrykket jævnligt. Det 
er endvidere vigtigt, at du følger forhandlerens anvis-
ninger mht. batteriopladning samt serviceeftersyn. 

*Bemærk: Rækkevidden og kørelængden er baseret på en  
udetemperatur på 20°C, en 75 kg tung fører, nye fuldt  
opladede batterier samt en konstant hastighed på 6 km/t.

Som du kan se på de følgende sider, fås EasyGO og  
El-ton el-scootere i flere forskellige modeller og størrel-
ser. Ved hver model finder du seks symboler, der giver 
dig hurtig information om hastighed, rækkevidde m.m. 

Herunder får du en forklaring på symbolerne.

Max. hastighed
El-scooterne fra C. Reinhardt kan opnå 
en tophastighed på mellem 6 og 15 km/t. 
Læs også under “Værd at vide”.

Max. rækkevidde*
Rækkevidden afhænger af hvor kuperet 
terrænet er, udetemperaturen, brugerens 
vægt samt hastigheden, der køres med.

Venderadius
El-scooterens længde og antal hjul har 
betydning for dens venderadius. Trehjulet 
model har den mindste venderadius.

Indstigningshøjde
Lav indstigningshøjde gør det endnu nem-
mere at stige ind og ud af el-scooteren. Til 
gengæld bliver frihøjden også lav. 

Max. motoreffekt
Jo højere watt-værdi, jo mere kraft kan el-
motoren yde. En el-motor med mange watt 
kan bedre klare dagligdagens strabadser.

Max. personvægt
Alle el-scootere fra C. Reinhardt er robuste 
og tåler høj belastning. Max. last er angivet 
som personvægt inkl. evt. baggage.
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EasyGO L3B

EasyGO L3B – klarer turen over stok og sten
Den 3-hjulede EasyGO L3B er en kraftig el-scooter med over bevisende 
kræfter til de lange ture. El-scooterens stel er affjedret bagtil, hvilket 
gør den velegnet til udendørs kørsel i ujævnt terræn, på stier og på 
brosten. Justerbart komfortsæde med nakkestøtte og armlæn gør 
køreturen til en behagelig oplevelse. Leveres med justerbart deltastyr,   
horn, for- og baglygter, blinklys, side refleks, og meget mere. Varekurv, 
sidespejle samt komfortsæde er standardudstyr.

Kr. 24.995,-
    Kr. 19.996,- ekskl. moms.

TYPE  3-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 140 x 66 cm
FRIHØJDE 11 cm
BATTERI  2 stk. 12V 50Ah
VÆGT   114 kg (inkl. batterier)
FARVER  Blå og sølv
DÆK  For: 400-4 / Bag: 400-5

HMI NR.  84520
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart komfortsæde  
• Affjedring bag
• For- og baglygte
• Blinklys og siderefleks
• 2 sidespejle
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+ lev.omk.

15 KM/T

21 CM

> 40 KM 130 CM

1500 W 180 KG



EasyGO L4B
Kr. 27.995,-

      Kr. 22.396,- ekskl. moms.

TYPE  4-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 145 x 66 cm
FRIHØJDE 11 cm
BATTERI  2 stk. 12V 50Ah
VÆGT  116 kg (inkl. batterier)
FARVER  Blå og sølv
DÆK  For/bag: 400-5

HMI NR.  84521
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

EasyGO L4B – køreglæde på første klasse
L4B er en kraftfuld 4-hjulet el-scooter med førsteklasses køre egenskaber. 
Stellet er fuldt affjedret, hvilket sikrer høj stabilitet ved al slags kørsel. 
Med en venderadius på blot 139 cm, en tophastighed på op til 15 km/t 
og en rækkevidde på op til ca. 40 km på en opladning, kommer du 
langt omkring på denne el-scooter. Bag hjulene har anti-tippe-funktion.  
Varekurv, sidespejle samt komfortsæde er standardudstyr.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart komfortsæde  
• Fuld affjerdret i chassis
• For- og baglygte
• Blinklys og siderefleks
• 2 sidespejle
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+ lev.omk.

15 KM/T

21 CM

> 40 KM 139 CM

1500 W 180 KG



EasyGO L4B+

EasyGO L4B+ – køreglæde på første klasse
L4B+ er en kraftfuld 4-hjulet el-scooter med førsteklasses køre egenskaber. 
Stellet er fuldt affjedret, hvilket sikrer høj stabilitet ved al slags kørsel. 
Med en venderadius på blot 2 meter, en tophastighed på op til 15 km/t 
og en rækkevidde på op til ca. 40 km på en opladning, kommer du langt 
omkring på denne el-scooter. Bag hjulene har anti-tippe funktion. Side-
spejle samt komfortsæde er standardudstyr.

Kr. 31.995,-
    Kr. 25.596,- ekskl. moms.

TYPE  4-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 160 x 73 cm
FRIHØJDE 14 cm
BATTERI  2 stk. 12V 50Ah
VÆGT   140 kg (inkl. batterier)
FARVER  Sølv 
DÆK  For/bag: 100/55-10

HMI NR.  84522
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart komfortsæde  
• Nakkestøtte
• Horn
• For- og baglygte
• Blinklys og siderefleks
• 2 sidespejle
• Ekstra håndbremse med 
   indbygget parkeringsbremse
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+ lev.omk.

15 KM/T

22 CM

> 40 KM 208 CM

1900 W 200 KG



EasyGO Sports Rider

EasyGO Sports Rider – byens frækkeste el-scooter
Her får du førsteklasses køreegenskaber til de lange ture. Den MC- inspi-
rerede el-scooter er udstyret med store 14” hjul, kraftig batterikapacitet 
og er fuldt affjedret. Venderadius er på blot 158 cm, og den tilladte 
brugervægt er op til 225 kg. EasyGO Sports Rider er udstyret med 
kraftige bremse og stort komfort-drejesæde med flere justerings–
muligheder. Digitalt display, lys for/bag, sidespejl, aluminiumsfælge, 
samt stor varekurv bag. 

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart/drejbart komfortsæde  
• Fuld affjedring
• Stor batterikapacitet
• For- og baglygte
• Digitalt display
• Sidespejl
• Horn
• Stor varekurv bag
• 14” aluminiumsfælge
• Nem ind- og udstigning

Kr. 39.995,-
  Kr. 31.996,- ekskl. moms.

+ lev.omk.
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TYPE  3-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 165 x 78 cm
FRIHØJDE  9 cm
BATTERI  2 stk. 12 V 100Ah
VÆGT  188 kg (inkl. batterier)
FARVER  Sort
DÆK  2¾ - 14

HMI NR.  63462
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

15 KM/T

17 CM

> 50 KM 158 CM

225 KG2600 W



EasyGO M3C

TYPE  3-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 122 x 58 cm
FRIHØJDE 8 cm
BATTERI  2 stk. 12V 36Ah
VÆGT   85 kg (inkl. batterier)
FARVER  Rød og champagne
DÆK.  For: 300-4 / Bag: 300-5

HMI NR.  84518
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

EasyGO M3C – kørekomfort i en klasse for sig
En kompakt el-scooter, der giver kørekomfort helt i top. Med sine 3 
hjul og lille venderadius er EasyGO M3C ideel til kørsel i nærområdet 
samt i butikker og indkøbscentre. Tophastigheden er op til 13 km/t. 
Leveres med deltastyr, hvorved betjeningen af køretøjet lettes, samt 
lækkert justerbart komfortsæde med nakkestøtte og armlæn, horn, 
for- og baglys, blinklys, og meget mere. Varekurv, sidespejle samt kom-
fortsæde er standardudstyr.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart komfortsæde  
• Nakkestøtte
• Horn samt for- og baglygte
• Blinklys og siderefleks
• 2 sidespejle
• Varekurv

Kr. 19.995,-
     Kr. 15.996,- ekskl. moms.

+ lev.omk.
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13 KM/T

13 CM

> 40 KM 110 CM

160 KG1000 W



EasyGO M4C

TYPE  4-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 121 x 58 cm
FRIHØJDE 8 cm
BATTERI  2 stk. 12V 36Ah
VÆGT I 93 kg (inkl. batterier)
FARVER  Rød og champagne
DÆK  For/bag: 300-5

HMI NR.  84519
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

EasyGO M4C – solid, sikker og yderst komfortabel
Solid all-round el-scooter, med masser af komfort og sikkerhed. M4C 
leveres med horn, for- og baglygte, blinklys, sidereflekser, og 2 side-
spejle. Baghjulene har anti-tippe funktion. Varekurv, sidespejle samt 
komfortsæde er standardudstyr. Monteret med deltastyr for let betje-
ning.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart komfortsæde  
• Nakkestøtte
• Horn
• For- og baglygte
• Blinklys og siderefleks
• 2 sidespejle

Kr. 22.995,-
     Kr. 18.396,- ekskl. moms.

+ lev.omk.
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13 KM/T

13 CM

> 40 KM 135 CM

160 KG1000 W



EasyGO M3Bjr

TYPE  3-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 112 x 56 cm
FRIHØJDE 7 cm
BATTERI  2 stk. 12V 36Ah
VÆGT  58 kg
FARVER  Sølv og rød
DÆK  For/bag: 300-4

HMI NR.  71526
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

EasyGO M3Bjr – lille og smart
Den 3-hjulede EasyGO M3Bjr er en lille smart el-scooter, der byder på 
masser af kørekomfort og praktiske funktioner. Med sine 3 hjul og lille 
venderadius er den ideel til kørsel i nærområdet samt i butikker og 
indkøbscentre. Det lækre, justerbare komfortsæde og armlæn er yder-
ligere med til at gøre køreturen behagelig. M3Bjr leveres med juster bart 
deltastyr, for- og baglygter, horn, blinklys og siderefleks. Varekurv er 
standardudstyr.
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VÆRD AT FREMHÆVE:
• Drejbart sæde 
• Armlæn 
• Horn
• Multijusterbart styr
• For- og baglygte
• Skridsikker måtte
• Varekurv

Kr. 13.995,-
     Kr. 11.196,- ekskl. moms.

+ lev.omk.

10 KM/T

12 CM

> 35 KM 95 CM

136 KG940 W



EasyGO M4Bjr
Kr. 17.995,-

       Kr. 14.396,- ekskl. moms.

TYPE  4-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 119 x 56 cm
FRIHØJDE 7 cm
BATTERI  2 stk. 12 V 36Ah
VÆGT  75 kg
FARVER  Sølv og rød
DÆK  For/bag: 300-4  

HMI NR.  63461
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

EasyGO M4Bjr – robust og komfortabel
Søger du en kompakt og stabil 4-hjulet, el-scooter, så er M4Bjr svaret. 
Den har en lille venderadius og kommer nemt og stabilt rundt i butikker 
og indkøbscentre. Justerbar hastighed op til 10 km/t. EasyGO M4Bjr 
leveres med deltastyr, som lader dig betjene køretøjet med ganske få 
kræfter. Køretøjet er endvidere udstyret med horn, skridsikker måtte, 
lys for og bag, blinklys og varekurv. Baghjulene har anti-vippe funktion 
for at sikre endnu større stabilitet.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Drejbart sæde 
• Armlæn 
• Horn
• Multijusterbart styr
• For- og baglygte
• Skridsikker måtte
• Varekurv
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+ lev.omk.

10 KM/T

12 CM

> 35 KM 110 CM

136 KG940 W



Gang i fritiden





EasyGO S3B
Kr. 9.995,-

       Kr. 7.996,- ekskl. moms.

TYPE  3-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 108 x 48 cm
FRIHØJDE 7 cm
BATTERI  2 stk. 12V 12Ah
VÆGT  43 kg (inkl. batterier)
FARVER  Champagne
DÆK  For/bag: 200 x 50 
 (massivt punkterfrit) 

HMI NR.  84513
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

EasyGO S3B – en lille el-scooter med store fordele
Med en egenvægt på blot 43 kg, er den 3-hjulede EasyGO S3B blandt 
markedets mindste. Den er derfor ideel til indendørs kørsel samt til korte 
ture rundt i nabolaget. Skal du på længere ture i bil, bus, fly eller andet, 
er den nem at skille ad i fire dele – uden brug af værktøj. EasyGO S3B 
har en venderadius på kun 110 cm og kan køre op til ca. 15 km på en 
opladning. Styr, sæde og armlæn er justerbare og dækkene er massive. 
Varekurv er standardudstyr.

Stel (14 kg) Sæde (9 kg)

Motor (10 kg) Batteripakke (10 kg)
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+ lev.omk.

6 KM/T

11 CM

> 15 KM 110 CM

130 KG540 W



Gang i livet



Impala rollator

VARENR.   312060
BRUGERVÆGT  Max. 120 kg
LÆNGDE   68 cm
BREDDE   60 cm
SIDDEBREDDE  45 cm
VÆGT   7,3 kg
SÆDEHØJDE  53 cm

HMI NR.   69842
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

Kombineret gå- og siddevogn til ældre og gangbesværede. Kudo 
er udstyret med rygbælte samt justerbar håndtagshøjde (70-88,5 
cm). Leveres med praktisk aftagelig taske, ringklokke, stokkeholder 
og plastbakke til at montere ovnepå sædet. Sædehøjde over gulv 
55 cm. Kan klappes sammen for nem transport/pladsbesparelse. 
Til brug både inden- og udendørs.

Kudo rollator

VARENR.   312076
BRUGERVÆGT  Max. 150 kg
LÆNGDE   66,5 cm
BREDDE   62,5 cm
SIDDEBREDDE  45 cm
VÆGT   7,3 kg
SÆDEHØJDE  55 cm

HMI NR.   79692
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

Kr. 1.498,-
  Kr. 1.198,- ekskl. moms.

Kr. 998,-
  Kr. 798,- ekskl. moms.

Kombineret gå- og siddevogn til ældre og gangbesværede. Impala er 
udstyret med rygbøjle, fast sæde samt praktisk kurv og lomme under 
sædet. Håndtagshøjde kan justeres fra 77 til 92 cm. Kan foldes sam-
men for nem transport/pladsbesparelse. Til brug både inden- 
og udendørs. Mulighed for montering af stokkeholder.
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El-ton 415
Kr. 19.995,-

    Kr. 15.996 ekskl. moms.

TYPE  4-hjulet el-scooter
MÅL (LxB) 142 x 67 cm
FRIHØJDE 11 cm
BATTERI  2 stk. 12V 55Ah
VÆGT  129 kg (inkl. batterier)
FARVER  Rød, blå og sølv
DÆK  4.10/3.50-6

HMI NR.  63703
Registreringsnummer i kommunernes 
Hjælpemiddelbase.

El-ton 415 – høj fart til lav pris 
4-hjulet all-round el-scooter, med god komfort og sikkerhed med en  
tophastighed på 15 km/t. Det fuldt affjedrede stel giver dig en behagelig 
køretur og de 4 hjul sikrer yderligere stabilitet ved kørsel i ujævnt ter-
ræn. El-ton 415 leveres med betjeningsvenligt deltastyr med overskue-
lige funktioner, der kan bejentes med én hånd. Endvidere byder El-ton 
415 på komfort drejesæde med multifunktion, 2 sidespejle, LED lys for- 
og bag. Varekurv er standardudstyr.

VÆRD AT FREMHÆVE:
• Justerbart komfortsæde  
• Affjedring i front og bag
• LED lys for og bag
• Betjeningsvenligt deltastyr
• 2 Sidespejle
• Varekurv
• Nem ind- og udstigning
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+ lev.omk.

15 KM/T

18 CM

> 40 KM 165 CM

150 KG800 W



Vare nr. Vare beskrivelse L4B L3B L4B+ M4C M3C M4Bjr M3Bjr S3B El-ton 415

1 36960 Køreslag 

2 EGTOP Beslag til topboks/kasse mont.

3 D7SLW-INS01 Vindskærm

4 S3700500501 Rollator/gangstativholder

5 EGVAR-E Varekurv bag (inkl. beslag)

6 EGSTO-K Stokkeholder, dobbelt

7 EGSTO-KV Kombineret stokkeholder og varekurv

8 S3700500102 Iltflaskeholder, højre side af ryglæn           

S3700500202 Iltflaskeholder, bag ryglæn.

9 C3800100400 Garage/pressenning

10 C1200900300 Vedligeholdelseslader, CTE2A

10 C1202300100 Vedligeholdelseslader, Impuls 6A

10 C1200500800 Vedligeholdelseslader, CTE8A

10 C1200102000 Vedligeholdelseslader HP5A

11 Kontakt din forhandler Lukket boks med lås, fra 26 liter

12 Kontakt din forhandler Dæk, slanger og punkterfri løsninger

13 Kontakt din forhandler Batterier. Alle størrelser og typer tilbydes

14 Kontakt din forhandler Cykelanhænger

Ekstra
udstyr
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Varekurv foran er standarudstyr på alle Easy-
GO-modeller (dog ikke L4B+) og El-ton 415. 
Du kan optimere din el-scooter med meget 
andet nyttigt udstyr, lige fra køreslag, der 
beskytter dig effektivt mod vind og regn til 
bagageboks, cykel-anhænger, stokkeholder 
og meget mere. Mulighederne er mange. 

Tag en udstyrssnak med din lokale forhand–
ler, så kan I i fællesskab sammensætte en  
udstyrspakke, der passer præcis til dig og din  
el-scooter.

1 2 3

4 5 6
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14 Kontakt din forhandler Cykelanhænger
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Din lokale forhandler:


