Rex Q3
Elegant køretøj med stort overskud:
30 eller 45 km/t, op til 95 km
Naturligvis med EEC-godkendelse

kr.

59.900,-

REX Q3 er en 3-hjulet kabinescooter, som giver
dig friheden til at komme nemt rundt til alle
dine gøremål. Q3 kører -ligesom vores andre kabinescootere – på el. Med en topfart på 30 eller
45 km/t kommer du let frem til din destination
og kan følge med i trafikken.
REX Q3 kabinescooteren kan køre op til 95 km
på en opladning. Det giver dig en god rækkevidde til at nå frem og hjem igen.
REX Q3 er udstyret med nummerplader, og er
godkendt til at måtte medbringe en passager.
Er du fyldt 18, må du køre den uden kørekort –
du skal dog have en lovpligtig ansvarsforsikring.
Her gælder de samme regler som for knallerter.
Vi anbefaler, at du også tegner en kaskoforsikring.
En kraftig motor på 2500W giver dig det motormæssige overskud der skal til, når det terrænet
går op ad bakke. REX Q3 er let at manøvrere –
og giver dig stor køreglæde, når du skal på tur
ud i verden.
REX Q3 er oplagt til dig, som ønsker god komfort, god plads og at transportere dig trygt og
sikker i tørvejr.

SPECI FI KATI ONER
Hastighed

30/ 45 km/t

Rækkevidde, op til

95 km

Batterier, 5 stk. 12v

58 A

Motor

2500 w

Ladetid

ca. 8 timer

Opladningspris, ca.

10 kr.

D I M ENSI ONER (CM )
Længde

225

Bredde

120,5

Højde

163,5

VÆGT (KG)
Vægt i køreklar tilstand

264

Total tilladt vægt

503

Max. personvægt

239

Tilladt akseltryk, for

165

Tilladt akseltryk, bag

338

REX KABINESCOOTER APS - LEV LIVET...
TIUFKÆRVEJ 126, 7000 FREDERICIA

TLF. 4020 4120

CVR: 40363629

Torben@rexkabinescooter.dk

Bank: Middelfart Sparekasse

www.rexkabinescooter.dk

Reg: 0755 Konto 3231

1718 69

Rex Q3
Oplev en kvik og handy 3-hjulet
kabinescooter.

rexkabinescooter.dk

