
AFISCOOTER BREEZE C3 / C4 plus 

Ποιότητα και αντοχή που ξεχωρίζει ! 

H εξαιρετική πολυλειτουργικότητά του νέου AFISCOOT-
ER BREEZE C3 / C4 plus το καθιστά κατάλληλο για όσους 
επιθυμούν να διατηρήσουν έναν ενεργό, δυναμικό και 
ευέλικτο τρόπο ζωής. 
Προσφέρει μεγάλη οδηγική άνεση και ασφάλεια. Είναι 
ιδανικό για καθημερινή χρήση με φυσιολογικές διαδρο-
μές και αποστάσεις. Έχει πλούσιο εξοπλισμό όπως ζά-
ντες αλουμινίου, ενισχυμένα αμορτισέρ, καθρέφτες και 
εργονομικό πάνελ. 
Διατηρεί την άψογη ποιότητα κατασκευής και τεχνο-
γνωσία του μεγάλου του αδερφού (AFISCOOTER S3 / S4) 
σε πιο βολικό μικρό μέγεθος. Διατίθεται: 

• με 3 τροχούς (έκδοση C3) για μεγαλύτερη ευελιξία. 

• με 4 τροχούς (έκδοση C4) για καλύτερη σταθερότητα. 

Τα δυνατά σημεία του  
AFISCOOTER BREEZE C3 / C4 
 
• Τετράτροχο C4 ή τρίτροχο C3 ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμα-

ξίδιο. 

• Αθόρυβος, αυθεντικός γερμανικός κινητήρας ενισχυμένος με 
αγγλικές στεγανές ηλεκτρονικές πλακέτες. 

• Ηλεκτρομαγνητικά φρένα και επιπλέον μηχανικό φρένο. 

• Απορρόφηση κραδασμών με αμορτισέρ σε κάθε τροχό. 

• Ζάντες αλουμινίου. 

• Φώτα πορείας, φλας led, αλάρμ, κόρνα & αυτόματη ένδειξη 
των STOP στο φρενάρισμα. 

• Ορθοπεδικό, ανατομικό, περιστρεφόμενο κάθισμα με δυνατό-
τητα στάσης σε πέντε θέσεις, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος &  
εμπρός-πίσω. 

• Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. 

Το σκέπαστρο πωλείται ξεχωριστά 



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Έκδοση με 4 τροχούς 
Έκδοση με 3 τροχούς 

    C3 C4 

Μήκος αμαξιδίου cm 165 137 

Πλάτος αμαξιδίου cm 67 67 

Ύψος αμαξιδίου cm 128 128 

Ύψος αμαξιδίου με σκέπαστρο cm 163 163 

Απόσταση από το έδαφος cm 10 10 

Βάρος χωρίς μπαταρίες Kg 75 95 

Βάρος σκέπαστρο Kg +12 +12 

Αυτονομία Km 40 40 

Μέγιστο φορτίο 
(επιβάτης+αποσκευές) 

Kg 135 150 

Τελική ταχύτητα Km/h 15 15 

Μέγιστη κλίση ανάβασης μοίρες / % 9° (16 %) 9° (16 %) 

Ακτίνα περιστροφής cm 128 170 

Πλάτος καθίσματος cm 46 46 

Τροχοί εμπρός  4.10/3.50-6" 4.10/3.50-6" 

Τροχοί πίσω  4.10/3.50-6" 4.10/3.50-6" 

Μπαταρία  12V 50A/h, 2 τεμάχια 12V 45-50A/h, 2 τεμάχια 

Κινητήρας  24V DC, 950W 24V DC, 950W 

Φορτιστής  8 Amp 8 Amp 

Χρώματα  Ασημί / Γκρι / Μπλε / Κόκκινο Ασημί / Γκρι / Μπλε / Κόκκινο 


