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WÓZKI 
SKUTERY INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

 

 

 

 

Go Go Elite Traveller 

Skuter inwalidzki z napędem 
elektrycznym 

Skuter „GO GO Elite Traveller” – najszybszy sposób 
na twoją niezależność i komfort sprawnego poruszania 
się na co dzień. Skuter „GO GO został specjalnie 
zaprojektowany dla osób starszych lub nie w pełni 
sprawnych, aby pozwolić im na normalne 
funkcjonowanie na co dzień. GO GO jest poręcznym 
i kompaktowym skuterem, którym bardzo łatwo jest 
manewrować nawet w ciasnych pomieszczeniach. 
Całkowita waga skutera bez baterii wynosi niecałe 
40 kg. Cały skuter, praktycznie bez składania mieści się 
w większości bagażników samochodowych, co pozwala 
na bardzo łatwe przewożenie go na wakacje, 
do centrum handlowego, na spacer do parku, 
na działkę pod miastem i wszędzie tam, gdzie taki 
sprzęt może się przydać. Choroby kręgosłupa, stawów, 
bóle mięśni, częściowe niedowłady, problemy 
kardiologiczne czy krążeniowe nie będą już stanowiły 
żadnej przeszkody przy wyjściu na spacer z rodzinką, 
czy pojechaniu na zakupy nieopodal domu. GO GO da ci 
szansę swobodnego poruszania się na co dzień. 
Pamiętaj GO GO możesz zabrać wszędzie ze sobą 
a jazda nim to czysta przyjemność i Twoja niezależność. 
GO GO proponujemy w dwóch wersjach, czterokołowej 
i trójkołowej. Wersja GO GO Elite Traveller PLUS ma 
zwiększone do 147 kg dopuszczalne obciążenie oraz 
kierownicę w kształcie pętli, ułatwiającą prowadzenie 
skutera. 
 

PARAMETRY 
TECHNICZNE 

Go Go 
Traveller 

Go Go 
Traveller 

Plus 

akumulatory 2 x 12 V 
2 x 12 V,  

17 Ah 

prędkość maksymalna 7 km/h 7,5 km/h 

zasięg 16 km 17,5 km 

maksymalne 
nachylenie 

8˚ 8˚ 

całkowita szerokość 
skutera 

100,3 cm 102 cm 

waga bez 
akumulatorów 

34 kg 39,5 kg 

waga akumulatorów 9,5 kg 13 kg 

maksymalne 
obciążenie 125 kg 147 kg 

promień skrętu 112 cm 116 cm 

średnica koła przednie 8” – pełne 8” – pełne 

średnica koła tylne 9” – pełne 9” – pełne 

prześwit 
(wysokość podwozia) 7,62 cm 7,62 cm 

 


