


 الحجم األصغر: طولھ یصل إلى ٥،٥ انش ، في حقیبة أصغر بثالث انش ، إذا
    كشفت أصغر بثالثة انش وأضیق بثالثة انش.

خفة وزنھا المثیر تبلغ ٣٥ باوند 
العربیة Travelscoot ھي األخف وزناً في العالم 

حتى اآلن و األكثر اندماجاً للتنقل الكھربائي. مثالیة لكل 
واحد یعاني من صعوبة بالمشي. 

آلیة مبتكرة قابلة للطي تسمح للمرة األولى بطي ٣ 
عجالت لتصبح بأبعاد عجلتین. 

 تركیب وتفكیك یأخذ أقل من دقیقة. إنھا تناسب تماماً
 حقیبة حملھا ویمكن أن تخزن حیث ال یمكن الي عربیة

 متنقلة أخرى أن تناسبھا من قبل!
   

مظھر العربیة                 أنیق وعملي یلغي مفھوم 
كونھ لذوي االحتیاجات الخاصة. 

 الغرباء إذا الحظوك على األرجح یلوحون لك
 باالعجاب أو یقولون “ركوب رائع”.

المواصفات
 األبعاد:

 الحجم الكامل : طولھ من ٥،٥ انش ، مطوي في حقیبة أبعادھا: الطول * العرض *
 االرتفاع = ٣٤” * ١٢” * ١٠” ، إذا كشفت ٣٨”* ٢٣،٥”  االرتفاع متغیر.

 المتسوق ( النسخة األخف وزناً ) - انخفاض طفیف في األبعاد بسبب العجالت
 الصغیرة ٦ * ١،٢٥ في نسخة الحجم األصغر ، مثالیة لألطفال +٦ وقصیري

 القامة.
 الوزن الكلي ٣٥ باوند بدون البطاریة والمقعد ٢٤ باوند ، نسخة المتسوق ٢٦ باوند

 (١٨ باوند)

االختیار من ٣ بطاریات لیثیوم-أیون ، 

 الوزن          المسافة            (wh)واط ساعة
١٥٨ wh*            ٢،٦ باوند      ٩ میل 

٢٧٤،٤ wh*            ٤ باوند        ١٥ میل 
٤٢٠ wh**           ٥،٨ باوند      ٢٢ میل

 ( المسافة على المستوى و
٢٢٠ باوند عند الحمل )

 قوة التسلق مع ٢٢٠ باوند. تحمیل ١٥ ٪ (المتسوق ٦٪)
 السرعة: ٤ میل في الساعة* (المتسوق ٢،٨ میل في الساعة)

 * داخل االتحاد األوروبي الحد األقصى للسرعة للمركبات غیر المرخصة التي تعمل
 في الممتلكات العامة محدودة ب ٦ كیلومتر في الساعة. متاح إعدادات سرعة أعلى

    عند الطلب.

 العجالت : األمام ٨” * ٢” الخلفیة ٧،٢٥” * ٢،٥”  ( المتسوق جمیع الثالث
 عجالت ٦” * ١.٢٥”)

denese foam جمیعھا مملوءة بـ   

 الفرامل( المكابح): كل من العجالت الخلفیة تحتوي على فرامل وفرامل ید ( المتسوق
   فرامل واحد في العجلة الیمنى)

 العربیة مع بطاریة من االختیار و شاحن ، حقیبة من القماش القوي ، حقیبة مصنوعة
 ( للعناصر الخفیفة ؛ سھلة اإلزالة والتثبیت) ، مجموعة أدوات. ”caddy“ من قماش

    حامل للعصا و سلة حدیدیة.

VDC المحرك: محرك ٢٤  
 و ٢٠٠ واط ، أدرجت في العجلة الخلفیة الیسرى ، إلى األمام / الخلف ( المتسوق

 الشاحن ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت   وقت شحن البطاریة یفرغ تماماً ٥/٨/١٢ ساعة

*موافق علیھ بالسفر الجوي      **غیر موافق علیھ بالسفر الجوي 

أقصى حمل ننصح بھ ٣٢٠ باوند باإلضافة لألمتعة. 

  معلومات أكثر ستجدھا في موقعنا
www.travelscoot.com 

 للتواصل:
0500062473 

130@alhuraigy.com 
instgram:  alhuraigy 
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