
Sedna PREMIUM
A l t i j d  m o b i e l

Sedna scooters zijn perfect om mee te nemen omdat ze in 
een paar seconden opvouwbaar zijn. De armsteunen zijn 

wegklapbaar en in hoogte verstelbaar en de stoel kan draaien 
waardoor transfers makkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

De Sedna is handig te bedienen in kleinere ruimtes 
en is ideaal voor kortere rijafstanden.
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Technische informatie

 Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. 

Totale breedte   530 mm
Totale hoogte  870 mm
Totale lengte 960 mm
Zithoogte 540 mm
Draaicirkel 820 mm
Batterij 24V - 11,5 Ah

Actieradius 15 km*
Motoren 270 W
Snelheid 8 km/u*
Gewicht  31,6 kg
Maximum gebruikersgewicht 115 kg
Extra informatie

Transport

De Sedna Premium scooter is een perfecte transport 
scooter. Licht in gewicht en compact in omvang en 
opplooibaar in minder dan een minuut en meeneembaar 
zoals een reiskoffer met wieltjes op de boot, trein of het 
vliegtuig (incl. batterij). Ideaal voor korte afstanden en 
extra handig om te besturen in restaurants, winkels of 
kleinere ruimtes.

Kleur

Optionele winkelzak onder de stoel

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing 
te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate 
de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen 
we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het 
resultaat van ons voortdurend onderzoek en  ervaring 
sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de Sedna Premium aan de 
hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten 
wereldwijd. 

N.V. VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.
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Opvouwen, kantelen 
en meenemen...


