
Kymco Agility El-scooter

Om Kymco Agility  

Dette er en lettkjørt og komfortabel scooter med god 
rekkevidde. Oljefylte støtdempere, luftfylte dekk og et godt 
polstret sete med gode reguleringsmuligheter sikrer deg en 
mest mulig behagelig tur. 

En Elektrisk firehjulsscooter er et fantastisk hjelpemiddel 

Den gir de som trenger det en mulighet til å komme seg rundt 
på en enkel og trygg måte. Det være seg til butikken, for å 
besøke venner og bekjente eller rett og slett for å komme seg 
litt ut og rundt.  

I Norge har El-scootere en maksimal hastighet på 9,9 km/t noe 
som gjør at du som sjåfør er definert som gående. Dette er en 
ekstra sikkerhet både for deg og for omgivelsene.  

Trygghet for at valg av scooter er rett   

TOPRO Industri AS importerer El-scootere fra anerkjente 
KYMCO for salg i Norge. Dette sikrer deg som forhandler og 
dine kunder en kvalitetsscooter til en fornuftig pris og en 
trygghet for at du får bistand innen rimelig tid om noe skulle 
skje. 

El-scooteren kan lades i en vanlig stikkontakt. Den tåler vær og 
vind, selv om vi anbefaler at den står under tak for å holde seg 
fin og vare i lang tid.  

Hva er egentlig en El-scooter? 

En el-scoogter gir deg frihet til å fortsatt kunne komme deg 
rundt for å pleie sosial omgang med venner og familie 

En El-scooter gir deg glede over å kunne være selvhjulpen 
med å komme deg ut og dit du vil, når du vil 

Vi sier det enkelt og greit - Lev mer med scooter. 

Pris 
43.990,-



Kan kjøres uten førerkort (Du ansees som gående) 

Topphastighet: 9,9 km/t 

Lett å manøvrere 

Vanntett LCD panel med lettlest informasjon 

Komfortabel fjæring med oljedemping foran og bak 

Pustende og komfortabelt sete med armlene 

Justerbart sete med rotasjon og glideskinne 

Bakhjulsdrift 

Leveres med batteri, lader og praktisk kurv 

12V strømuttak på El-scooteren for mobillader og annet tilbehør 

Leveres med kurv bak setet 

Ekstra kurv foran på styret kan leveres (Ekstrautstyr) 

Krykkeholder kan leveres (Ekstrautstyr) 

Rullatorholder kan leveres (Ekstrautstyr) 

For mer informasjon, se topro.no 

Teknisk produktinformasjon Kymco Agility

KJØRELENGDE 40 km

MAX BRUKERVEKT 165 kg

LENGDE 1280 mm

BREDDE 575 mm

HØYDE 1100 mm

MAX HASTIGHET 9,9 km/t

HJULSTØRRELSE 305 mm (12")

TOTAL VEKT INKL. batteri 107 kg

BATTERI 50 ah

FJÆRING M/OLJEDEMPING Foran & bak

SVINGRADIUS 1560 mm

MAX STIGNING 12 grader

BAKKEKLARING 138 mm / 5,4"
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