de eezee rider Golf scooter
Met de aangepaste regels van 2019 stimuleren golforganisaties zoals de R&A, USGA en de NGF het ‘Ready Golf’`. Ready
Golf staat voor vlot spelen gedurende je ronde waardoor niemand last van je heeft.
Naast de regelwijzigingen voor 2019 zijn er ook handige tips gecommuniceerd om een prettig speltempo te bevorderen.
Golf scooters zijn een nieuwe ontwikkeling als aanvulling hierop en zien we deze dan ook steeds meer op diverse golfbanen.
Graag presenteren we aan u de nieuwste ontwikkeling op dit gebied; de eezee rider Golf scooter!

De eezee rider Golf scooter is speciaal ontwikkeld voor en door golfers en voor naar én op de golfbaan. Eenvoudig met de
scooter naar de golfbaan rijden. De Golftas staat dan veilig op de achterzijde van de scooter zodat de kentekenplaat goed
zichtbaar is. Eenmaal op de Golfbaan simpel de robuuste golftashouder naar de zijkant “klikken” en je bent klaar om te
starten met je ronde.
Door de baan heen leunt de scooter op de robuuste platte stalen houder, zodat de ondergrond niet beschadigd. De brede
banden van de eezee rider Golf scooter zijn vergelijkbaar met die van een normale golf buggy, waardoor deze in principe
op alle banen zijn toegelaten!
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100% elektrisch
RDW goedgekeurd met ‘blauw’ kenteken
1500 Watt motor 20 Ah lithium-ion accu
Max. snelheid ca. 25 km/uur
Ruim 60 km actieradius
Compleet met alarm en blokkering
Geïntegreerd stuurslot
Hydraulische schijfremmen voor en achter
Optionele GPS Tracking module
Keuze uit 26 verschillende kleuren
Uw eigen bedrijfslogo duidelijk zichtbaar
Mogelijke KIA, MIA / Vamil subsidie regeling

Graag nemen we op korte termijn contact met u op om een afspraak te maken om de eezee rider Golf scooter aan u te
komen demonstreren en de mogelijkheden nader te bespreken. Indien u echter nu al direct meer informatie wilt ontvangen,
kijk dan alvast op www.eezee-rider.com of bel ons tijdens kantooruren op 073 -5189600.
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