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LIBERT Y

Fornem
friheden
med Liberty!
HVAD FÅR JEG NÅR JEG
BESTILLER LIBERTY!
• 1 Liberty med 16”hjul
• Touch display med mange
funktioner
• Styresystem med 3 profiler efter
behov
- STANDARD
- ECO
- PERSONLIG
• I den personlige profil er der
mulighed for at ændre
- Maks. acceleration (0-100%)
- Maks. hastighed (0-100%)
- Motorbremse (0-100%)

Liberty giver dig frihed til at køre hvor du vil, uanset om du vil til byen, på landet eller en
tur igennem skoven. Udviklet med den nyeste teknologi og med en stærk 500W motor, der
nemt klikkes på din manuelle kørestol og på sekunder gør dig klar til tur. Når du når dit
mål, klikker du bare Liberty af igen og er klar i kørestolen som du plejer.
Liberty er designet til både børn og voksne, kører på lithium batteri, har en rækkevidde på
over 40km. og kan køre i næsten alt terræn. Det gør den fleksibel i brug og derfor et nemt
valg når man skal nogen steder.
Der findes i alt 3 Liberty medlemmer af Liberty familien. City, Kids og Cross. De kommer
alle med 16” hjul, indbygget anti-spin, nemt klik on/off system og passer på næsten alle
manuelle kørestole.
Kontakt os gerne for at høre om mulighederne med Liberty og/eller for at få en gratis
demo/afprøvning.

- Antispin
• Dobbelt hydraulisk bremse for
ekstra sikkerhed 200mm. skiver
• Belysning
• Batteri og lader
• Manual
• 2 års garanti
• Liberty kids, yderligere mulighed
for at tilpasse farve i display
under personlig profil

TEKNISKA FAKTA
Motor
Batteri
Totalvægt
Hjulstørrelse
Hastighed
Maks. distance
Säkring
Brugervægt maks.
Hældning
CE mærkning
Brugsvejledning
Batteri lader
Lade tid

High class svensk Brushless PM motor 500W
Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh)
30 kg. Inkl. batteri
16”
0-15 km/h *
45km **
Elektronisk (20A)
150 kg
10 grader ***
Efter krav til EU-Direktive 93/42/EEC
Se brugermanual
100-240 VAC, 50/60Hz
Normal ladning 3-4 timer

* Kan begrænses hvis ønskes
** Utilsigtet kørsel, underlag og brugervægt kan påvirke den maksimale
distance
*** Ved en brugervægt på 100kg.

Du er velkommen til at
kontakte os på telefon
+45 22434270
eller mft@decon.dk
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Har du spørgsmål eller vil
du gerne bestille?
+45 22434270 – Vi hjælper dig gerne

Displayet har flere muligheder for personlige indstillinger både i funktion og udseende.
Man kan indstille den præcist så den passer til dig.

Checkliste
ved bestilling
⃝ For standardudstyr – se ”Hvad får

jeg når jeg bestiller en Liberty”

⃝ Hvis du vil ændre standard dæk til

en anden type, så oplys gerne om
det

DÆK
Materiale
Standard
Offroad
Sleek

16”
LBM2001
LBM2002
LBM2003

TILBEHØR
Batterier

Artikelnr

Standard batteri, 48V x 10Ah
Rejsebatteri til fly, 48V x 6Ah (290Wh)

LBM1001
LBM1002

Batteri lader
Standard batteri lader

Farve
Standard hvid
Valgfri farve – kontakt Decon mobility for mere info

Adaptersæt
Adaptersæt/beslag, modeller findes på
www.decon.dk
Updateres løbende

LBM1003

model du bruger, så finder vi det
rigtige beslag til dig
⃝ Finde ud af om der er noget

ekstraudstyr du skal have med

Er der noget du er i tvivl om eller
har spørgsmål til, så kontakt os
endelig.

L IB E RT Y

Liberty Cross er den nyeste model af Liberty familien. Cross er udstyret med en
affjedring foran og offroad dæk som standard. Det gør ”off road” turen til en behagelig
oplevelse selvom man ofte støder på kanter, grus, sten, græs mm.

ARTIKELNUMMER LIBERTY CITY
LBC001 Liberty City
LBC002 Liberty City

16” Hvid
16” Valgfri farve

ARTIKELNUMMER LIBERTY KIDS

LBK001 Liberty Kids

LBK002 Liberty Kids
LBK003 Liberty Kids

16" Sort/Orange
16" Hvid/Rød
16” Valgfri farve

ARTIKELNUMMER LIBERTY CROSS

LBS001 Liberty Cross
LBS002 Liberty Cross

16” Sort
16” Valgfri farve

Dæk
Materiale
Standard (Liberty City, Liberty Kids)
Off-road (Liberty City, Liberty Kids)
Standard (Liberty Cross)
Sleek (uden mønster til Cross)
Slange til dæk

16"
LBM2001
LBM2002
LBM2004
LBM2005
LBM2003

L I B E RT Y
TILBEHØR

A

B

C/D

E

Klick fix beslag inkluderet

Bags
A. Aventour kompakt taske
B. Aventour taske
C. Shopping kurv lille
D. Shopping kurv
E. Smart taske
F. Eget farvevalg

F

Item No.
LBM5006
LBM5005
LBM5008
LBM5007
LBM5004
kontakt os for mere info

Decon mobility ApS
www.decon.dk
Telefon: +45 22434270
E-mail: mft@decon.dk
Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for tryk, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.
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