EU - OK!
De elektrische RDW Step!!!

Milieu vriendelijk - Kostenbewust - Inklapbaar - Geen uitlaatgassen
De RDW gekeurde Powerboard is er voor Jong en Oud. De Powerboard is een
solide elektrische step voor de openbare weg waar u veel rijplezier mee gaat
beleven. Ideaal voor op de Camping, bedrijfsterrein of gewoon om uw dagelijkse
boodschappen te doen. De eenvoudig inklapbare step met zadel is een genot
om mee te rijden. Met een sterke 500Watt motor en voorzien van brede lucht
banden kunt u zich Comfortabel, Milieuvriendelijk en GOEDKOOP verplaatsen.
Geen geluidsoverlast en absoluut zonder uitlaatgassen! Het lage verbruik zal op
slechts 50cent per 100km aan stroomkosten uitkomen. Op zich is dat met de
oplopende brandstofprijzen al een prettig vooruitzicht om vrolijk van te worden.
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BT-250
Technische Specificaties:
.
Motor:

500 Watt Elektromotor, 36 V

Accu:

3 x 12V, 12 Ah AGM Accus zonder Geheugeneffekt

Oplaadtijd:

3 - 4 uur

Accubox:

Uitneembaar en seperaat oplaadbaar

Bereik:

Circa 30km afhankelijk van rijomstandigheden (gewicht, terrein, ..)

Belastbaar gewicht:

Max. 150 KG

Remmen:

Remschijven voor en achter

Vering:

Monovering voor, dubbel verstelbaar achter

Maximum snelheid:

20 KM/H (Geen Helmverplichting)

Cockpit:

Snelheidsmeter, Batterij laadindicatie, Controlelamp verlichting

Uitrusting:

Contactslot met 2 sleutels en zijstandaard

Reflektoren:

2 x aan de voorzijde, 1 x achterzijde

Verlichting:

LED Koplamp, achterlicht en remverlichting

Zadel:

Zitting met Comfortschuim, op zadelpen gemonteerd en verwijderbaar

Klapmechanisme:

Op frame inklapbaar middels veiligheidshendel

Banden:

Brede solide luchtbanden met ventiel

Aandrijving:

Kettingaandrijving

Voetplaat:

ABS kunstof / Aluminium Deck

Frame:

Gehard veerstaal

Accupack gewicht:

ca. 12 Kg

Gewicht Powerboard:

ca. 27 Kg

Gezamenlijk totaal gewicht:

ca. 39 Kg

Afmetingen opgebouwd:

L.1150 x B.280 x H.1400

Afmetingen ingeklap:

L.1150 x B.280 x H.480

Verzending:

verzending mogelijk!

Aanvullende informatie voor het rijden op de Openbare weg:
1. Geen helmverplichting
Geheel volgens Europeese richtlijnen is er tot 20 KM/h geen helmverplichting. De Powerboard kan dus
zonder helm bereden worden op de openbare weg in geheel Europa. Uiteraard is het dragen van een
deugelijk helm in het belang van uw eigen veiligheid.
2. Kenteken
De Powerboard voor de openbare weg is verzekeringplichtig en moet voorzien zijn van een kentekenplaat.
Een Europeese (EEC) goedkeuring is verkregen en noodzakelijk om het kenteken te verkrijgen.
3. Rijbevoegdheid
De Powerboard is gelijkgesteld aan een snorfiets. Alle personen die een A of B rijbewijs hebben zijn vrijgesteld
van een bromfietsrijbewijs. Alle andere moeten in het bezit zijn van een geldig bromfiets rijbewijs.
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