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Totale breedte   680 mm
Totale lengte  1440 mm
Totale hoogte   1360 mm
Zithoogte 470 - 495 mm
Draaicirkel   3740 mm
Batterijen 2 x 12V - 80Ah

Actieradius*   40 km
Vermogen  1000 W
Snelheid*   15 km/h
Gewicht  116,75 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Extra info

Mercurius 4D
4-Wiel Buitenscooter

Een stijlvolle en afgewerkte vierwielscooter die mensen doet omkijken. 
Sportieve velgen, extra sterk inkoopmandje, twee achteruitkijkspiegels
en aanpasbare zetel met hoofsteun en aanpasbare armsteunen.
Tot 15 km/u en standaard met een 80Ah batterij.

champagne

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Duidelijke en heldere LCD controllerOpbergzak achteraan

Stijlvol design en afwerking

w LED richtingsaanwijzers
w Comfortable aanpasbare zetel
w Verstelbare hoofdsteun
w Soepele vering
w Gepolijste velgen



Carpo 4D
4-Wiel Buitenscooter

Krachtige en comfortabele vierwielscooter voor buitenshuis. 
De Carpo 4D is elektronisch programmeerbaar en standaard voorzien 
van een contrastrijk LCD scherm met kilometerteller. 
Deze scooter bezorgt u het ultieme rijplezier.

donkergrijs

Duidelijke en eenvoudige besturingOptionele opbergkoffer met slot

w Afneembaar winkelmandje
w Comfortabele aanpasbare zetel
w Verstelbare hoofdsteun
w Soepele vering
w Verlichting voor- en achteraan

Totale breedte 660 mm
Totale lengte  1450 mm
Totale hoogte   1350 mm
Zithoogte 455 - 530 mm
Draaicirkel   3160 mm
Batterijen 2 x 12V - 80Ah

Actieradius*   53 km
Vermogen  750 W
Snelheid*   15 km/h
Gewicht  131 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.04



Carpo 2 SE
4-Wiel Buitenscooter

De Carpo 2 SE (Special Edition) is een volledig nieuwe 
en eigentijdse vierwielscooter voor dagdagelijks gebruik 
voorzien van al het nodige comfort.

zilvergrijs

Duidelijke en eenvoudige besturingDuidelijke visibiliteit, dag en nacht

w LED richtingaanwijzers
w Comfortabele aanpasbare zetel
w Verstelbare stuurkolom
w Veiligheidsbumper
w Sportieve metalen velgen
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Totale breedte 660 mm
Totale lengte  1535 mm
Totale hoogte   1390 mm
Zithoogte 480 - 555 mm
Draaicirkel   2000 mm
Batterijen 2 x 12V - 80Ah

Actieradius*   45 km
Vermogen  750 W
Snelheid*   15 km/h
Gewicht  144 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

TIP: Verkrijbaar met een 
optionele batterij van 105Ah



Carpo 3D
3-Wiel Buitenscooter

De Carpo 3D is een krachtige en comfortabele 
driewielscooter voor buitenshuis. Deze scooter is 
elektronisch programmeerbaar en standaard voorzien 
van een contrastrijke besturing met kilometerteller. 
Ultiem rijplezier verzekerd.

donkergrijs

w Veiligheidsbumper
w Comfortabele aanpasbare zetel
w Verstelbare hoofdsteun
w Zijdelingse reflectoren
w Verlichting voor- en achteraan

Totale breedte 660 mm
Totale lengte  1450 mm
Totale hoogte   1350 mm
Zithoogte 455 - 530 mm
Draaicirkel   3160 mm
Batterijen 2 x 12V - 80Ah

Actieradius*   53 km
Vermogen  750 W
Snelheid*   15 km/h
Gewicht  127 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.06

Optionele opbergkoffer met slot



Carpo LIMO
4-Wiel Buitenscooter voor twee personen

De basis is vergelijkbaar met de Carpo 2 maar in een 
tweepersoons uitvoering. Ideaal om er samen mee op 
uit te trekken of samen te winkelen. 
Twee luxe, verstelbare en comfortabele zetels met gordels
en soepele vering zorgen voor een heerlijk en veilig rijgenot.

champagne

13
km/u

Duidelijke en eenvoudige besturingComfortabele tweezitter met veiligheidsgordels 
en aanpasbare armsteunen

w Comfortabele zetels
w 2 achteruitkijkspiegels
w Verstelbare stuurkolom
w Veiligheidsbumper
w Anti-slip mat
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Totale breedte 700 mm
Totale lengte  2250 mm
Totale hoogte   1240 mm
Hoogte voetplaat 210 mm
Draaicirkel   6180 mm
Batterijen 2 x 12V - 100Ah

Actieradius*   41 km
Vermogen  750 W
Snelheid*   13 km/h
Gewicht  182 kg
Gebruikersgewicht 180 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.



Ceres SE
4-Wiel Binnen-Buitenscooter

De Ceres SE (Special Edition) combineert design en kwaliteit. 
Een manuele besturing met duidelijke pictogrammen, LED verlichting, 
een elegante sportieve veiligheidsbumper en een topsnelheid tot 15 km/u.

rood

Manuele besturing 
met duidelijke pictogrammen

U-vormige handgrepen (Delta stuur)

w Delta stuur
w Comfortabele aanpasbare zetel
w Afneembaar inkoopmandje
w Gegolfde veiligheidsbumper
w Verlichting voor- en achteraan

Totale breedte 620 mm
Totale lengte  1300 mm
Totale hoogte   1280 mm
Zithoogte 450 - 500 mm
Draaicirkel   2800 mm
Batterijen 2 x 12V - 50Ah

Actieradius*   30 km
Vermogen  650 W
Snelheid*   15 km/h
Gewicht  111 kg
Gebruikersgewicht 140 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.08

Comfortabele verstelbare zetelAanpasbare stuurkolom
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Ceres 3 DELUXE
3-Wiel Binnen-Buitenscooter

De Ceres 3 Deluxe staat garant voor rijcomfort en elegantie. 
Met een gestroomlijnde stuurkolom en een delta stuur is het besturen 
van een scooter nog nooit zo eenvoudig geweest.

champagne

12
U-vormige handgrepen (Delta stuur)

Elegante en verstelbare stuurkolom
w Delta stuur
w Metalen inkoopmandje
w 1 achteruitkijkspiegel
w Veiligheidsbumper
w Verlichting voor- en achteraan

Totale breedte 610 mm
Totale lengte  1270 mm
Totale hoogte   1160 mm
Zithoogte 445 - 520 mm
Draaicirkel   3020 mm
Batterijen 2 x 12V - 50Ah

Actieradius*   35 km
Vermogen  470 W
Snelheid*   12 km/h
Gewicht  92 kg
Gebruikersgewicht 135 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.10



Ceres 4 DELUXE
4-Wiel Binnen-Buitenscooter

De Ceres 4 Deluxe is een zekerheid qua vormgeving en comfort.
Met een elegante en verstelbare stuurkolom en een deltastuur wordt 
een extra sportieve look bekomen en verhoogt het rijcomfort.

champagne

12

w Delta stuur
w Metalen inkoopmandje
w 1 achteruitkijkspiegel
w Zijdeligse reflectoren
w Verlichting voor- en achteraan
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Totale breedte 610 mm
Totale lengte  1310 mm
Totale hoogte   1160 mm
Zithoogte 445 - 520 mm
Draaicirkel   2940 mm
Batterijen 2 x 12V - 50Ah

Actieradius*   35 km
Vermogen  470 W
Snelheid*   12 km/h
Gewicht  94,7 kg
Gebruikersgewicht 135 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Gestroomlijnde vormgeving met aandacht voor visibiliteit en veiligheid
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Eris
4-Wiel Binnen-Buitenscooter

Model Eris is een binnen-buitenscooter die ideaal is voor korte 
winkelafstanden. Voorzien van richtingsaanwijzers en verlichting in LED 
uitvoering. Inclusief een afneembaar winkelmandje en regelbare zetel.

zilvergrijs

w Afneembaar inkoopmandje
w Wegklapbare armsteunen
w 2 achteruitkijkspiegels
w Verstelbare stuurkolom
w Draaibare en in hoogte regelbare stoel
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Totale breedte 570 mm
Totale lengte  1185 mm
Totale hoogte   1150 mm
Zithoogte 450 - 500 mm
Draaicirkel   2900 mm
Batterijen 2 x 12V - 50Ah

Actieradius*   37 km
Vermogen  320 W
Snelheid*   10 km/h
Gewicht  75 kg
Gebruikersgewicht 140 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

rood

Manuele besturing 
met heldere pictogrammen

Opbergzak achteraan de stoel

Eenvoudige verstelling naar vrijloopModerne vormgeving en anti-tipping



Venus 4 SPORT 
4-Wiel Binnen-Buitenscooter met luchtbanden

De Venus 4 Sport (uitvoering luchtbanden) is een scooter met 
vier wielen voor binnen- en buitengebruik. Het DELTA STUUR 
en de LUCHTBANDEN zorgen voor extra rijplezier. Net zoals de 
standaard Venus 4 Sport is ook deze  compacte scooter demonteerbaar 
in 4 delen zonder nood aan extra gereedschappen.

rood

Stijlvol anti-slip patroon voor de voetenKleurrijke en eenvoudige bediening

w Geïntegreerde LED verlichting 
w Demonteerbaar 
w Anti-slip profiel
w Luchtbanden 
w Delta stuur

Totale breedte 550 mm
Totale lengte  1060 mm
Totale hoogte   900 mm
Zithoogte 360 - 410 mm
Draaicirkel   2640 mm
Batterijen 2 x 12V - 20Ah

Actieradius*   18 km
Vermogen  270 W
Snelheid*   6 km/h
Gewicht  56,3 kg
Gebruikersgewicht 115 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.14

Handig uitneembare batterij



Venus 4 SPORT
4-Wiel Binnen-Buitenscooter

De Venus 4 Sport is een scooter met vier wielen voor binnen- 
en buitengebruik. Comfortabel en zeer praktisch voor binnengebruik en 
transport. Demonteerbaar in 4 delen zonder nood aan gereedschappen.

zilvergrijs

Eenvoudig bedienbare besturing Vergrendelbare en uitneembare batterij

w In breedte regelbare armsteunen 
w Draaistoel met wegklapbare armsteunen
w Geïntegreerde verlichting
w Regelbare stuurkolom
w Demonteerbaar
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Totale breedte 550 mm
Totale lengte  1040 mm
Totale hoogte   900 mm
Zithoogte 360 - 410 mm
Draaicirkel   2470 mm
Batterijen 2 x 12V - 20Ah

Actieradius*   18 km
Vermogen  270 W
Snelheid*   6 km/h
Gewicht  55,1 kg
Gebruikersgewicht 115 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Volledig demonteerbaar



Sedna (zwarte uitvoering) 
4-Wiel Opklapbare binnenscooter

Model Sedna (zwarte uitvoering) is de perfecte meeneembare scooter 
aangezien je hem kan opvouwen in 1 enkele beweging. Voet op het 
pedaal duwen, vergrendelen en meenemen. 
Tevens voorzien van een draaibare zit met wegklapbare en aanpasbare 
armsteunen met zijdelingse reflectoren, een uitneembare lithium batterij 
met anti-diefstal slot en luchtbanden. 

zwart

Optioneel winkelnetjeWegklapbare armsteunen

w Draaibare en neerklapbare stoel
w Opvouwbaar 
w Aanpasbare armsteunen
w Luchtbanden 
w Verstelbare stuurkolom

Totale breedte 530 mm
Totale lengte  960 mm
Totale hoogte   870 mm
Zithoogte 540 mm
Draaicirkel   820 mm
Batterijen 24V - 11,5Ah

Actieradius*   15 km
Vermogen  270 W
Snelheid*   8 km/h
Gewicht  31,6 kg
Gebruikersgewicht 115 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.16

Eenvoudig te bedienen besturing 
met afneembare sleutel



Sedna (blauwe uitvoering) 

4-Wiel Opklapbare binnenscooter

Model Sedna (blauwe uitvoering) is net zoals de zwarte versie 
een ideale meeneembare scooter die je kan opvouwen in 1 enkele
beweging. Voet op het pedaal, duwen, vergrendelen en meenemen. 
De Sedna scooter is voorzien van een uitneembare lithium batterij met 
anti-diefstal slot en luchtbanden voor een beter rijcomfort.

blauw

STAP 1 - VOET OP HET PEDAAL

w Uitneembare batterij met vergrendeling
w Anti-slip mat
w Neerklapbare rugleuning
w Verstelbar stuurkolom
w Luchtbanden
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Totale breedte 530 mm
Totale lengte  960 mm
Totale hoogte   840 mm
Zithoogte 540 mm
Draaicirkel   820 mm
Batterijen 24V - 11,5Ah

Actieradius*   15 km
Vermogen  270 W
Snelheid*   8 km/h
Gewicht  27,3 kg
Gebruikersgewicht 115 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

STAP 2 - DICHTKLAPPEN

STAP 3 - KLAARSTAP 3 - KLAAR
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w Bekijk hier de ALYA instructie video.



Alya
4-Wiel Compacte en opklapbare binnenscooter

Model Alya is een zeer compacte en opvouwbare scooter. 
Gemakkelijk mee te nemen waardoor de gebruiker altijd en overal 
toegang heeft tot het gebruik van zijn scooter. Met zijn grote rijafstand 
vindt hij evenwel ook zijn weg naar buiten.

rood
11,6 Ah

w Telescopische stuurkolom
w Uitneembare lithium batterijen
w Voetsteunen
w Neerklapbare stoel
w Afneembare contactsleutel
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Totale breedte 420 mm
Totale lengte  905 mm
Totale hoogte   710 - 910 mm
Zithoogte 370 mm
Draaicirkel   1420 mm
Batterijen 2 x 12V - 11,6Ah & 17,4Ah

Actieradius*    Rood: 12,8 km & Zilvergrijs: 18,6 km
Vermogen  180 W
Snelheid*   6 km/h
Gewicht  19,63 kg & 20,1 kg
Gebruikersgewicht 115 kg
Extra info

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Optionele onderrug ondersteuningCompacte en eenvoudige besturing

Optionele transporthendel

zilvergrijs
17,4 Ah

Eenvoudige toegang tot de  batterij



Antares 4 
4-Wiel Opklapbare demonteerbare binnenscooter

De Antares 4 is de ideale all-round scooter. Uitermate wendbaar, 
vlot in gebruik en tevens zeer snel demonterbaar voor een eenvoudig 
transport met de wagen zodat u uw favoriete scooter nooit hoeft te missen.

blauw

Eenvoudig en snel demonteerbaar

w Draaibare en neerklapbare stoel
w Demonteerbaar 
w Aanpasbare armsteunen
w Metalen inkoopmandje 
w Verstelbare stuurkolom
w Afneembare zit/rugbekleding

Totale breedte 480 mm
Totale lengte  970 mm
Totale hoogte   980 mm
Zithoogte 325 - 375 mm
Draaicirkel   2790 mm
Batterijen 2 x 12V - 12Ah

Actieradius*   10,5 km
Vermogen  270 W
Snelheid*   6 km/h
Gewicht  43 kg
Gebruikersgewicht 115 kg
Extra info

 Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale 
omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). 

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.20

Eenvoudig te bedienen besturing 
met een afneembare sleutel

Draaibare / neerklapbare stoel 
en aanpasbare / wegklapbare armsteunen



Opties
Scooter extra’s

VERMEIREN voorziet in een aantal opties om uw scooter aan 
te passen zodat u extra zaken kan meenemen zoals een 
paar krukken, een rollator of zelfs een zuurstoftoestel.

SW (SH) B31 - Krukkenhouder B83 - Zuurstofflessenhouder

SH74 - SW74 - Spiegel (per stuk) SW (SH) 06 - Rollatorhouder SW (SH) 06 - Rollatorhouder

SW03 - Opbergkoffer met slot SW83 - Zuurstofbakhouder (maatwerk) SW09 - Windscherm (Carpo & Ceres SE)

Sw (SH) B31 
B81 
Sw (SH) 74   
Sw (SH) 06 
Sw (SH) 06   
Sw 03 
Sw 83
Sw 09

Antares
4

Venus
4 sport

Venus 4
sport lucht

Eris Ceres 3/4
deluxe

Ceres
SE

Mercurius
4D

Carpo
3/4 D

Carpo
2 SE

Carpo
LIMO

S S S S S S S

S  standaard   compatibele optie         Al onze produkten dragen het          keuringsmerk
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Oprijplaat 692
Opklapbare en meeneembare oprijplaat

Een scooter of rolstoel in de auto rijden kan vlot dankzij deze 
oprijgoten. Deze vouwbare oprijgoten zorgen ervoor dat u op een 
veilige manier zware scooters en rolstoelen in een wagen kan plaatsen. 

zwart

Totale breedte 1000 mm
Totale lengte  100 - 125 - 125 - 150 mm
Totale hoogte ramp 1   10 mm
Totale hoogte ramp 2   12 mm
Totale hoogte ramp 3   14 mm
Totale hoogte ramp 4  16 mm

Gewicht  0,45 - 0,6 - 0,65 - 0,95 kg
Gebruikersgewicht 200 kg

Extra info

Inclusief opbergtassen. Eén set bevat twee oprijplaten.

Totale breedte 370 mm
Totale lengte  1800 mm
Totale lengte geplooid   920 mm
Totale hoogte   50 mm

Breedte rijvlak   290 mm
Gewicht  9 kg*
Gebruikersgewicht 150 kg*
Extra info

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. *Gewichten per stuk

Quickramps
Oprijdorpels

Deze oprijdorpels zijn prima geschikt voor kleinere obstakels 
zoals niveauverschillen binnenshuis die men wil nemen met 
bv. een rollator of een rolstoel. Beschikbaar in 4 verschillende hoogtes: 
10 mm, 12 mm, 14 mm en 16 mm en vervaardigd uit sterk polyethyleen.

grijs

Makkelijk installeerbaar en eenvoudig weer op te bergen.

w Bekijk hier de oprijplaat 692 instructie video.
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VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Contacteer uw vakhandelaar voor meer informatie.

VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15 
2920 Kalmthout

Tel: +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94 

www.vermeiren.co.nl 
info@vermeiren.co.nl

Badhulpen
Nachtstoelen

Elektronische
rolstoelen

Driewielers

B E D D E N

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Bedden Kussens

Manuele
rolstoelen

ComfortRollators
Loophulpen




