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ivamobility.com
E-SCOOTERS

IVA Mobility BV is met het merk IVA al ruim 15 jaar specialist in mobiliteit. 

Wij richten ons voornamelijk op de markt voor elektrisch aangedreven

voertuigen met een snelheid tot 45 km per uur.

Wij produceren in grote aantallen elektrische aangedreven voertuigen zoals scooters, 

scootmobielen en steps voor vakhandel in Nederland, Duitsland en Belgie. 

Een groot aantal bedrijven en organisaties die opzoek zijn naar elektrische mobiliteit en 

micro-mobiliteit hebben ons ook al weten te vinden vanwege onze expertise op dit gebied. 

IVA Mobility werkt alleen samen met de beste merken zoals 

Bosch, Samsung en Panasonic. Daarnaast volgen wij de laatste trends op het gebied van 

mobiliteit op de voet en streven ernaar al onze producten van de nieuwste technologie te voorzien. 

Heeft u een vraag over één van onze producten? 
Neem dan contact op met ons verkoopteam!

IVAmobility

IVA NCE

�     Krachtige motor van 3900 watt

�     Grote actieradius (80 km.)

�     Ruime opbergruimte onder buddy

�     Voorzien van GPS en APP Functies

�     Geavanceerd digitale display 

�     Alarm en Keyless Go

Kijk op Ivamobility.com voor actuele informatie over ons complete aanbod en de actuele prijzen.

NIEUW!

Beschikbaar in brom 
en motor uitvoering 
(45km/90km per uur)

Geavanceerd digitale display Voorzien van GPS en APP functies

Meer informatie
over de IVA NCE

Ruime buddysit (25 liter)

25 liter

72V 25AH”



E-SCOOTERS

WEINIG ONDERHOUD

Het grote voordeel van elektrisch rijden zit hem in de 
motor. Omdat hij wordt aangedreven door elektriciteit, is 
het veel goedkoper rijden dan benzine. Ook is de motor 
aan minder slijtage onderhevig omdat er minder onder-
delen aanwezig zijn. Het enige onderhoud wat u nog aan 
onze IVA E-GO scooters zult hebben, is eventueel slijtage 
aan remmen en banden. 

OPTIMAAL RIJCOMFORT

Bij al onze IVA E-GO modellen is extra aandacht besteed aan optimaal rijcomfort. 
Aan de achterkant is een dubbele vering toegepast. Door het minimalistische design 
is er ook meer beenruimte, waardoor je comfortabel kunt reizen.

WAT MAAKT ONZE E-SCOOTERS 
TOT EEN ABSOLUTE WINNAAR?

Dat e-scooters van IVA populair zijn dat weten we inmiddels wel, maar we zijn met onze IVA 
E-GO e-scooters ook één van de marktleiders in de Benelux. Door de hoge betrouwbaarheid 
en keuze voor het gebruik van enkel de beste materialen behoren de modellen van IVA in het 
absolute topsegment thuis.

De modellen worden zeer hoog beoordeeld door vele consumenten en komen zelfs als beste 
uit de test (Ref: ANWB grote scooter test 2022). Naast alle voordelen die de modellen te bieden 
hebben zijn ze ook nog eens uiterst scherp geprijsd. Genoeg redenen om de IVA modellen als 
absolute winnaars te bestempelen dus!  

IVA E-GO S3

Actieradius: Maximaal 160 km

Motor:  2000w Bosch onderhoudsvrij

Accu:  60V 24Ah (2e accu mogelijk)

Accu type: Lithium-Ion

Laadtijd: 5 uur

Snelheid: 25 km of 45 km uitvoering

IVA E-GO S8

Actieradius: Maximaal 160 km

Motor:  3000w Bosch onderhoudsvrij

Accu:  60V 24Ah (2e accu mogelijk)

Accu type: Lithium-Ion

Laadtijd: 5 uur

Snelheid: 25 km of 45 km uitvoering

IVA E-GO S2

Actieradius: Maximaal 60 km

Motor:  500w borstelloos onderhoudsvrij

Accu:  48V 20Ah

Accu type: Lithium-Ion

Laadtijd: 7 uur

Snelheid: 25 km of 45 km uitvoering

IVA E-GO S5

Actieradius: Maximaal 160 km

Motor:  3000w Bosch onderhoudsvrij

Accu:  60V 24Ah (2e accu mogelijk)

Accu type: Lithium-Ion

Laadtijd: 5 uur

Snelheid: 25 km of 45 km uitvoering

IVA E-GO S4

Actieradius: Maximaal 160 km

Motor:  1440w Bosch onderhoudsvrij

Accu:  48V 26Ah (2e accu mogelijk)

Accu type: Lithium-Ion

Laadtijd: 5 uur

Snelheid: 25 km of 45 km uitvoering

IVA LUX ELECTRIC

Actieradius: Maximaal 120 km

Motor:  2000w Bosch onderhoudsvrij

Accu:  72V 20Ah (2e accu mogelijk)

Accu type: Lithium-Ion

Laadtijd: 7 uur

Snelheid: 25 km of 45 km uitvoering

ONS TOPMODEL!

BEKIJK AL ONZE
E-SCOOTERS! 

Ook verkrijgbaar als
special edition of als

IVA E-GO S5 DELIVERY

Ook verkrijgbaar
als special edition

Ook verkrijgbaar
als special edition

keyless remote!

Actieradius: Maximaal 160 km

Motor:  1440w Bosch onderhoudsvrij

 accu mogelijk)

Ook verkrijgbaar
als special edition


