
Leverandør av Sammenleggbare Scootere 

 

✓ Imoving X1 – Et trygt og funksjonelt kjøretøy som på 10 sekunder forandres til en trillbar koffert 

✓ Imoving X1 – Kan enkelt demonteres til 2 deler for enklere håndtering og lettere løft 

✓ Imoving X1 – Kan leveres med batteri som kan tas med på fly som tilleggsutstyr 

 

• Hastighet: Max 12 km/t 

• Vekt: Totalt: 28,2 kg, batteri: 1,85 kg 

• Vekt: Fremre del: 11,9 kg Bakre del: 16,3 kg 

• Maks vektbelastning: 100 kg 

• Batteri: 48V Lithium-ion: 417Wh / 8,7 Ah 

• Ladetid: 4 timer fra tom til helt fulladet 

• Kan kjøre 25-40 km på en ladding 

  

Koster kun kroner 24.310. Gratis levert i hele Norge  

Ring 930 47 050 (på kvelden eller i helgene – mye opptatt på dagtid) for en hyggelig prat og avtale tid for en 

demonstrasjon. Vi holder til i Bærum og kan gi god oppfølging og service også etter at Scooteren er levert 

Se våre nettsider www.prps.no for flere detaljer. Vi kan også nås på mail: post@prps.no  

http://www.prps.no/
mailto:post@prps.no


Leverandør av Sammenleggbare Scootere 

 

✓ Modell F01 – Et trygt og funksjonelt kjøretøy som på sekunder forandres til en trillbar koffert 

✓ Modell F01 – Kan leveres med batteri som kan tas med på fly som tilleggsutstyr 

 

 

• Hastighet: Max 12 km/t 

• Vekt: Totalt: 19,0 kg, batteri: 1,56 kg 

• Maks vektbelastning: 130 kg 

• Batteri: 36V Lithium-ion: 374Wh / 10,4 Ah 

• Ladetid: 4 timer fra tom til helt fulladet 

• Kan kjøre 20-30 km på en ladding 

  

Koster kun kroner 15.590. Gratis levert i hele Norge  

Ring 930 47 050 (på kvelden eller i helgene – mye opptatt på dagtid) for en hyggelig prat og avtale tid for en 

demonstrasjon. Vi holder til i Bærum og kan gi god oppfølging og service også etter at Scooteren er levert 

Se våre nettsider www.prps.no for flere detaljer. Vi kan også nås på mail: post@prps.no 

http://www.prps.no/

