QUGO, Way to go
Je snel, op een leuke manier en bovendien milieuvriendelijk over een korte afstand verplaatsen? Dat kan met
de Qugo, een 100% Nederlands, innovatief elektrisch eenpersoons vervoermiddel. De Qugo heeft een mooi
design, is stabiel, licht van gewicht en zeer duurzaam. De ideale manier om snel en makkelijk door het drukke
stadsverkeer te manoeuvreren, toeristische tochtjes mee te maken of je snel te verplaatsen op grote
bedrijfslocaties.
Een paar tips om het rijden op de Qugo tot een aangename ervaring te maken:
Rijtips:
1) Knijp beide remmen in, dan staat het voertuig stabiel en rolt niet per ongeluk weg
2) Stap van achteren op op een stilstaand voertuig. Deze opstap is het laagst en het voorkomt dat het
achterspatbord eraf wordt getrapt wanneer van opzij wordt opgestapt
3) Laat remmen los en VOORZICHTIG het gaslepeltje in voorwaartse richting duwen met de rechterduim.
Het voertuig gaat rijden.
4) Leun iets naar voren om meer druk op het voorwiel te geven; dit voorkomt een doorslippend voorwiel

Bochtentips:
5) Om een bocht naar rechts te maken volstaat het om druk te geven op de linkerhak en tegelijkertijd het
rechterbeen te ontlasten; de Qugo zal hierdoor rechts in de bocht gaan “leunen”
6) Om een bocht naar links te maken volstaat het om druk te geven op de rechterhak en tegelijkertijd het
linkerbeen te ontlasten; de Qugo zal hierdoor links in de bocht gaan “leunen”
7) Het heeft geen zin om naast het voertuig in de bocht te gaan “hangen”. Bij correcte uitvoer van punt
5) en 6) kan je gewoon recht boven het voertuig blijven staan.
8) Even 5-10 minuten oefenen doet wonderen! Dan valt doorgaans het kwartje en kan je van het rijden
gaan genieten.

Remmen:
9) De linkerhendel bedient de voorrem, de rechterhendel bedient de achterremmen
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Parkeren:
10) Plaats de Qugo op een vlak stuk wegdek. Je kunt simpelweg van de Qugo afstappen, deze zal niet
omvallen.
11) Mocht de Qugo op een hellend vlak staan (of vlakbij bijv. een waterkant) dan kan op de rechter
remhendel een parkeerblokkering uitgedraaid worden (met klok meedraaien aan het kartelwieltje,
ondertussen remhendel inknijpen). Deze blokkering, indien voldoende ver ingeschroefd, zal de rem op
de achterwielen blijvend bedienen.

Opladen:
12) Na het rijden is het zinvol om de (accu van de) Qugo een half uurtje te laten afkoelen alvorens deze
weer op te laden. Daarmee kan de accu meer energie opslaan.

Bespaartips:
13) Laat de lichten uit, tenzij het donker is uiteraard. Dit voorkomt onnodig energieverbruik
14) Veelvuldig hard optrekken en afremmen en hellingen oprijden kost veel meer energie dan met een
gematigde rijstijl over een vlakke weg rijden
15) De juiste bandenspanning is cruciaal: rijden op te zachte banden zorgt voor sterk verminderde
actieradius
Veel voorkomend misverstand:
16) Wegrijden met bediende remmen is onmogelijk: de gashendel is dan uitgeschakeld (te zien aan
brandend remlicht)
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