
info@incatechniek.nl T: 0182 ʹ 35 20 34 

Snelle, veilige, stijlvolle electrische driewielscooter met een lange levensduur. In Nederland gebouwd en ontworpen 

voor intensief gebruik . De ingebouwde lader geeft de mogelijkheid bij ieder stopcontact uw scooter tussentijds op 

te laden. 

Met het super instelbare schok absorptie systeem van INCA is de 

SprintPLUS de beste keuze voor rugpatiënten. Daarnaast kan de scooter 

geupgrade worden naar wens van de klant. Zoals, batterij monitor 

systeem, upgrade tot 280kg en 1 of 2 kinderzitsysteem. Speciaal voor 

forensen en monteurs is de SprintPLUS standaard uitgevoerd met een 

koolborstelvrije electromotor. De SprintPLUS vraagt weinig tot geen 

onderhoud voor veel kilometers. Met de begrensde snelheid van 35 km/h 

kunt u zelf bepalen hoe snel u waar wilt zijn. 

4 keuze snelheden, inclusief shoppingstand 4km/h 
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Algemeen 

Kleur (standaard) Bottlegreen metallic 

Snelheid max. 35km/h 

Shoppingstand max. 4km/h 

Bereik  ca. 75km @ 20km/h 

Gewicht 180kg 

Laadvermogen 280kg 

Laadvermogen 

kinderzit systeem max. 35kg 

Max. Hellinghoek 20 graden 

Afmetingen 

Lengte 163cm 

Breedte 67cm 

Hoogte 120cm 

Draaistraal (cirkel) 154cm 

Zithoogte (op maat) 48cm 

Zitbreedte 50cm 

Banden (tubeless) 3.00x10 (90x90-10) 
VRAAG UW DEALER NAAR DE MOGELIJKHEDEN 

Verlichting 

Stadslicht (altijd aan) LED 

Grootlicht LED + 2x 5W 

Knipperlicht LED + 2x 5W 

Remlicht LED 

Instelbaar 

schokabsorbtie 

systeem 

Motor & energie 

Electromotor INCA24VSPAC 

Vermogen 1200Watt (1,6pk) @ 4800rpm 

Motormanagement INCA-AC Drive 150amp 

Accuset A 24V 105ah/C5 Modified gel 

Accuset B 24V 100ah LiFePO4 

Accuset C 24V 135ah AGM 

Acculader inboard Smart 14 Amp 230VAC 
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Bediening (standaard) 

o Draaigas 

o Voor- en achteruit schakeling met veiligheids 

neutraalstand 

o Noodstop schakelaar op stuur 

o Snelheids bediening; Shopping, Economy, 

Sport en Hyper 

o Verlichting bediening op stuur  

Remsysteem (standaard) 

o  Voor: Ø160mm voorremschijf hydraulisch handel 

bediening 

o  Achter: direct aangestuurd door 1,2kW motor. 

Motorrem-systeem kan naar wens van bestuurder 

door INCA worden in gesteld. 

o  Parkeerrem: automatisch bij stoppen 

E┝デヴ;げゲ Wﾐ ﾗヮデｷWゲ 

 

-Knijpgas 

-Voetgas in combinatie met draai- /knijpgas 

-Traploos instelbare stuurhoogte 

-Volledige linker of rechter bediening 

 

-12Volt aansluiting voor GPS navigatie of telefoon 

-GPS Navigatie systeem 

-Batterij monitor systeem 

 

-Instelbaar geveerde comfortstoel 

-Comfortstoel op maat 

-Upgrade tot 280kg 

 

-Stokkenhouder staand 

-Krukkenhouder horizontaal 

-Flessen houder 

-Rolstoel -/Rollatordrager handmatig 

-Rolstoel -/Rollatordrager pneumatisch 

-Rolstoel -/Rollatordrager electrisch 

 

E┝デヴ;げゲ Wﾐ ﾗヮデｷWゲ 

 

-1 persoons kinderzitsysteem; S, M of L 

-2 persoons kinderzitsysteem; S, M of L of Combi 

-(beide systemen zijn deelbaar/afneembaar) 

 

-Anti spray set 

-Windscherm 

-Schootkleed 

-Regenhoes 

-Handvat verwarming 

-Winterbanden 

 

-Transport kist tot 35kg 

-Camerakoffer (afneembaar met wieltjes) 

 

-Accuset  105ah/C5 modified Gel 

-Accuset 100ah LiFePO4 (upgrade set) 

-Accuset  135ah AGM 

 

-Kleur; mat zwart 

-Kleur naar keuze 


