
Fortress Calypso.  De voordelen van een grote scooter en toch heel compact. Deze scooter bewijst dat compacte afmetingen en 
rijcomfort prima samengaan. Door zijn wendbaarheid zeer geschikt voor gebruik rondom het huis, boodschappen doen op de markt of voor 
een gezellig middagje naar de stad. Het is prettig en veilig rijden met de Fortress Calypso dankzij de voor- en achtervering en het ergonomi-
sche stuurconcept. Met een accucapaciteit tot 60 Ah en een maximumsnelheid van 12 km/uur, biedt deze scooter ruime bewegingsvrijheid. 
En wie verder weg wil, kan deze deelbare scooter gemakkelijk meenemen achterin de auto. Fortress Calypso: een nieuwe standaard voor 
de compacte scooter en een voordelige keuze.
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Comfortabel en wendbaar

Comfortabel door ergonomisch stuurconcept, voor- én 
achterwielvering en instelbare zitpositie. Compacte 
afmetingen dus zeer wendbaar.

Veilig rijden

Het stuur beschermt de handen en biedt optimale controle 
en wendbaarheid. Voor nog meer veiligheid: een voor-
mand die niet meedraait, voorbumper, prima verlichting en 
geïntegreerd remlicht.
 

Eenvoudig in gebruik

Het gemak van een overzichtelijke dubbelzijdige bedie-
ning. Eenvoudig verstelbare stuurkolom voor probleemloos 
in- en uitstappen. Compact en deelbaar dus makkelijk te 
vervoeren.

Aantrekkelijke prijs

De Fortress Calypso biedt een prima uitrustingsniveau 
voor een aantrekkelijke prijs.

EN12182 (1999)

EN12184 (1999)

 DIMENSIES   3-wiel  4-wiel
Maximaal gebruikersgewicht kg 125 125
Totale lengte mm 1207 1214 
Totale breedte mm 622 622 
Minimale hoogte* mm 710 710 
Totaal gewicht excl. accu’s kg 70 75 
Totaal gewicht incl. accu’s kg 100 (40Ah)  105 (40Ah)
Gewicht zwaarste onderdeel kg 27 32
Zitdiepte mm 445 445
Zitbreedte mm 457 457 
Zithoogte (zitting tot voetplateau) mm 432-490 432-490
Rughoek ° 0-103-126 0-103-126
Rughoogte mm 406 406
Diameter voorwiel mm 260 x 85 260 x 85
Diameter achterwielen mm 260 x 85 260 x 85
Maximale accucapaciteit Ah 60 60
Vering voor  √ √
Vering achter  √ √
PRESTATIES    
Maximumsnelheid km/h 10 of 12 10 of 12
Actieradius (ISO 7176-4) km 40 (60 Ah) 40 (60 Ah)
Obstakelhoogte mm 76 76
Grondspeling mm 101 101
Draaistraal (ISO 7176-5) mm 1170 1600

* Hoogte exclusief stoel en stuurkolom ingeklapt

Sunrise M
edical voert een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kan de informatie in deze brochure afwijken van de werkelijkheid. 
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