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Bij Mobile Future kan u terecht voor aankoop, onderhoud en herstelling 
van elektrische steps.

Eens je gereden hebt met een elektrische step ben je snel overtuigt van het 
voordeel van dit handig vervoersmiddel.

Mijn partners en ik werden verliefd op elektrische steps en besloten al snel 
om onze passie vorm te geven. Dankzij onze beroepservaring in product 
management en R&D konden we ons al snel verdiepen in de technologie 
en evoluties van elektrische steps.

We besloten een eigen lijn elektrische steps te ontwikkelen onder onze 
merknaam. En we zijn best fier op het resultaat. De weg naar de perfecte 
elektrische step is nog lang maar we hebben een duidelijke visie.

Daarnaast verdelen we ook de populaire kwaliteitsmerken zoals Ninebot 
en Xiaomi en de sportievere merken: Dualtron, Speedway en Kaboo. 

Een elektrische step moet je niet gewoon van A naar B brengen. Het moet dit 
kunnen doen op de meest betrouwbare, efficiënte en speelse manier. In dat 
opzicht werken we volop aan de ideale e-step die klaar is voor de toekomst en 
dit conform de Europese normen.

Eddy Delanoyer: 
Productmanager & R&D
0470/22 27 06
eddy@mobile-future.be

Nicolas Renaer: 
Sales & finance
0470/22 11 14
sales@mobile-future.be

Kevin Delanoyer: 
Mechatronics & logistiek
0470/22 20 54
service@mobile-future.be

Beleving, betrouwbaar, betaalbaar

Onze waarden:Ons team:
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Waarom 
kiezen voor 
Mobile-future?

Bij Mobile Future kan u terecht voor:

• Advies en verkoop van e-steps
• Aankoop en verkoop tweedehands e-steps
• Herstelling en onderhoud alle merken                  

ongeacht of u deze bij ons kocht of niet

Enkel de beste merken

Knowledge 

Service, onderhoud en herstellingen 
van alle merken

De beste elektrische steps die bestaan uit 
betrouwbare onderdelen en batterijen met lange 
levensduur en voldoende power. Om tegemoet 
te komen aan het speelsere aspect

De kennis en ervaring van elektronica en 
mechanica is volledig ‘in house’ wat resulteert in 
een mooie eigen lijn elektrische steps waar voor 
ieders wat wils is, rekening houdend met het 
budget en de verwachtingen van iedere klant.

Omdat klantentevredenheid centraal staat, 
staan we u met raad en daad bij voor de aankoop. 
Zo kan u ook een gratis testrit aanvragen. 
Ook na de verkoop kan u bij ons terecht voor de 
nodige ondersteuning en service.

• elektrische steps
• toebehoren
• onderdelen
• actuele voorraad
• technische data
• handleidingen
• promoties
• productfilms
• reviews & vergelijkende tests

Prijzen onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Raadpleeg onze website voor de algemene voorwaarden

Bezoek onze webshop voor
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Legende

Batterij

De batterij is één van de kostbaarste 
onderdelen van een elektrische step. 
De capaciteit van de batterij, uitgedrukt 
in Ah, bepaalt het bereik van de step.

Het vermogen van de motor bepaalt de 
trekkracht en acceleratie van de step. Een 
350W motor is voldoende voor de meeste 
toepassingen. Indien er veel hellingen op uw 
traject liggen of als uw gewicht hoger is dan 
85kg dan raden wij een motor van 500W of 
hoger aan. Het piekvermogen van de motor 
is het vermogen dat gedurende korte tijd 
geleverd kan worden, bijvoorbeeld tijdens 
het accelereren.

Het ultieme comfort op een elektrische step 
wordt bekomen door te kiezen voor vering in 
combinatie met luchtbanden.

Het gemiddeld bereik van een step is 
afhankelijk van de capaciteit van de batterij. 
Een goede stelregel is de capaciteit in Ah te 
vermenigvuldigen met 2 of 3. V.b. een step 
met een batterij van 10Ah heeft een 
gemiddeld bereik tussen de 20 en 30 km. 
Ook uw gewicht en rijstijl zijn van invloed op 
het bereik. Andere elementen zijn hellings-
graad, wind, bandenspanning, etc...

De breedte van de voetplaat bepaalt voor een deel hoe 
comfortabel je kan rondrijden met een step. Voordeel 
van een brede voetplaat is dat je beide voeten naast 
elkaar kan plaatsen tijdens het rijden. 

Het netto gewicht van een elektrisch step is 
belangrijk indien u de step regelmatig mee 
moet nemen op de bus of trein. Kies in dit 
geval voor een step met een gewicht dat lager 
is dan 20 kg.

De meeste basis steps kunnen een maximum belasting 
aan tot 100kg. Iets duurdere modellen gaan tot 120 kg. 
Onze topmodellen kunnen tot 150 kg aan. Onze X10 
kan 150kg aan en dit voor een budget onder de 1000€!

In België is de maximum snelheid van een 
elektrische step beperkt tot 25 km/h indien 
u op de openbare weg rijdt. Op privé terrein 
geldt geen beperking. Al onze steps zijn 
geleverd aan de wettelijke snelheid 25km/u.

Bandenspanning op peil houden. Luchtbanden rijden 
een stuk comfortabeler dan volle banden omdat deze 
de schokken beter opvangen. Nadeel van de luchtband 
is dat je hiermee plat kan rijden. Een correcte banden-
spanning is zeer belangrijk! Deze heeft een enorme 
invloed op het rijbereik en comfort. Bekijk ook onze 
handige automatische luchtpomp.

Goedkopere steps zijn dikwijls uitgerust met ‘airless’ 
banden. Voordeel van dit soort banden is dat ze 
onderhoudsvrij zijn en niet lek kunnen rijden. 
Het rijcomfort is veel slechter dan bij luchtbanden 
omdat de schokken veel minder worden opgevangen.

De wielmaat wordt uitgedrukt in “ (inch). Hoe groter de 
wielen, hoe hoger het rijcomfort. De meeste basis steps 
zijn uitgerust met 8,5” wielen. Onze standaard voorkeur 
gaat naar 10” wielen. Het rijcomfort en de veiligheid is 
beduidend hoger. Een kenner gaat steeds voor 10inch.

Met de hellingshoek wordt de maximale 
klimhoek aangegeven die de motor van de 
step aan kan. Indien er veel steile hellingen 
op uw traject aanwezig zijn, kies dan voor 
een step met een krachtigere motor. De 
gemiddelde hellingshoek die een step moet 
aankunnen is 15°.

Wielmaat

Luchtband

Volle band

Snelheid

Vermogen

Gewicht

Belastbaar gewichtBereik in Km

Hellingshoek

Vering

Breedte voetplaat

Elektrische step 
wetgeving

Om een elektrische step te gebruiken in 
België heb je geen rijbewijs nodig, maar 
dat betekent niet dat je als bestuurder 
de wegcode moet negeren.

Omdat de step niet beschouwd wordt 
als motorvoertuig voldoet een familiale 
verzekering om uw aansprakelijkheid 
te dekken. Informeer uzelf steeds bij uw 
verzekeraar. Voorwaarde is wel dat de 
step de wettelijke snelheid van 25km/u 
op de openbare weg respecteert. 

Op privé domeinen zijn er daarentegen 
geen snelheidsbeperkingen. Het gebruik 
van een helm is ten zeerste aanbevolen.
Raadpleeg onze website voor updates.
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Basic S9

X8 X10

XMAX S11

P. 10 - 13 P. 26 - 29

P. 14 - 19 P. 30 - 35

P. 20 - 25 P. 36 - 39

 6

SPORTIEF EN BUDGET VRIENDELIJK SPORTIEF EN COMFORTABEL

EVOLUTIEF EN BETROUWBAAR COMFORT EN BELASTING TOT 150KG

HOGE AUTONOMIE EN PRIJS/KWALITEIT SPORTIEF, SPEED EN POWER

• Nettogewicht slechts 13kg
• Honingraad banden rijden niet lek
• Vinnige 350W motor

Standaard geleverd zonder bestickering “mobile future”

• Groot en heldere display
• Snel afneembare batterij aan stuur
• Goed bestand tegen opspattend water

INHOUD

• Krachtige 500W motor
• Bereik tot 45km met 15,6Ah batterij
• Uitmuntende prijs - kwaliteit

• Krachtige 800W motor
• Belasting tot 150kg
• Groot bereik met 20Ah batterij
• Vering op voor- en achterwiel

• Voor- en achterrem
• Richtingaanwijzers
• Vering op voor en achterwiel
• Ideale ALL ROUNDER

• Krachtige DUAL motor
• Topsnelheid 55 Km/h (op privé terrein)
• Klimcapaciteit tot 45°
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X8

Basic

Xmax

S9

X10

Basic X8 Xmax S9 X10 S11

Adviesprijs 350 575 650 1099 850 1600

Gewicht 13kg 15kg 15,4kg 27kg 18kg 33kg

Max snelheid 30km/u 32km/u 37km/u 40km/u 35km/u 55km/u

Geleverd aan 25km/u 25km/u 25km/u 25km/u 25km/u 25km/u

Grootte banden 8,5 inch 10 inch 10 inch 10 inch 10 inch 10 inch

Type banden airless luchtband luchtband luchtband luchtband luchtband

Type rem schijfrem schijfrem trommelrem schijfrem schijfrem schijfrem

Autonomie tot 20km 45km 45km 45km 45km 60km

Hellinggraad 15° 20° 20° 20° 25° 45°

Max gewicht gebruiker 100kg 120kg 120kg 150kg 150kg 120kg

Batterij 7,5Ah 10Ah 15,6Ah 20Ah 13Ah 18,2Ah

Vermogen 350W 350W 500W 800W 500W 2000W

Oplaadtijd 5u 4u 6u 7-8u 7-8u 10u

Bluetooth Ja Neen Ja Neen Neen Neen

App Ja Neen Ja Neen Neen Neen

Cruise control Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal remmen 1 1 1 2 2 2

Vering Neen Neen Neen Ja Ja Ja

Verstelbaar stuur Neen Neen Neen Neen Ja Neen

Plooibaar stuur Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Voetplaat breedte 14,5 cm 14,5 cm 16,5 cm 20 cm 20 cm 23 cm

Hoogte voetplaat 9 cm +/- 10 cm +/- 10 cm 20 cm 14 cm 20 cm

OVERZICHT SPECIFICATIES

Bekijk onze reviews!

Standaard 
geleverd zonder 

bestickering 
“mobile future”

!
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BASIC
HET MOBILE FUTURE BASIC 

MODEL IS EEN PRIMA 

INSTAPMODEL MET GOEDE 

AUTONOMIE EN EEN 

COMFORTABELE WEGLIGGING. 

KORTOM WAAR VOOR JE GELD!
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BASIC 

350W 7,5Ah 100 kg 15°+/- 5u

E-
ST
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 B
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Met zijn efficiënte schijfremmen, vering op het achterwiel en een 
werkelijke bewezen autonomie tot 20 km kunnen we stellen dat het 
Basic model van Mobile Future een prima aankoop is. 

De lichte structuur, de sportieve looks en de anti-lek banden geven 
net dat tikkeltje meer.

Mobile Future Basic 350W 7,5Ah

Elektrische steps Mobile-future - Basic 

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

Basic 13 Kg 30 Km/u* 8,5 inch volle band

honingraad

schijfrem 20 Km 350,00

• Elektrische step met 8,5″ wielen
• Bereik tot 20 kilometer met 7,5Ah batterij
• Uitgerust met een 350W brushless motor
• Maximum klimhoek 15°
• Makkelijk draagbaar dankzij een netto gewicht van slechts 13 kg
• Maximum belasting tot 100 kg
• Gemiddelde oplaadtijd 5 uren met standaard oplader van 2A
• Bluetooth app 
• Vering op het achterwiel biedt meer comfort
• Airless honingraad banden voorkomen lek rijden
• Geleverd zonder bestickering

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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X8
DE MOBILE FUTURE X8 IS DE 

BESTE ELEKTRISCHE STEP IN 

ZIJN PRIJSCATEGORIE. ZIJN 

MODERN DESIGN MET STERK 

ALUMINIUM FRAME IS 

CORROSIE BESTENDIG EN 

ZONDER LASNADEN.
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In tegenstelling tot de meeste elektrische 
steps zit de batterij en controller van de 
Mobile Future X8 niet in de voetplaat. 
Hierdoor is de X8 elektrische step beter 
bestand tegen opspattend water. 
U hoeft zich dus geen zorgen te maken 
tijdens een rit naar huis na een regenbui. 
De X8 step onderscheid zich door zijn 
uitneembare batterij. Met één klik kan 
de batterij snel en eenvoudig uit de elek-
trische step gehaald worden. De batterij 
kan ergens anders opgeladen worden. 
En u kan de batterij mee nemen waar-
door diefstal ontmoedigd wordt.

Plant u lange ritten tijdens uw 
vakantie? Geen probleem voor 
de X8, u kan een extra batterij 
meenemen en op deze manier zeer 
lange ritten plannen. De actieradius 
met één batterij loopt op tot 45 km. 
Extra batterijen zijn apart verkrijgbaar.

Het stuur van de elektrische step X8 is voorzien van 
anti-slip handvaten voor een comfortabel gevoel bij 
lange ritten. De gashendel is eveneens bekleed met 
anti-slip materiaal. De gashendel gedurende zes 
seconden op dezelfde snelheid houden schakelt de 
cruise-control in zodat u kan genieten van uw rit. 
De gashendel of rem bedienen schakelt de 
cruise-control terug uit. X8 is voorzien van een grote 
en zeer heldere display die ten alle tijden leesbaar is. 

Ook tijdens zomerdagen met veel zonlicht. Uw snel-
heid en de batterijstatus zijn dus altijd goed leesbaar. 
De bediening van de display werkt eenvoudig
en intuïtief.

De 350W krachtige motor is zeer vinnig 
en levert een comfortabel rijgevoel en 
een hoog acceleratie vermogen. 

Er is keuze uit drie snelheidsmodi zodat u 
steeds een geschikte en veilige snelheid 
kan kiezen naargelang de omgeving.

De X8 step onderscheid zich door zijn 
uitneembare batterij. Met één klik kan 
de batterij snel en eenvoudig uit de 
elektrische step gehaald worden. 

De batterij kan ergens anders opgeladen 
worden. En u kan de batterij mee nemen 
waardoor diefstal ontmoedigd wordt. 
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X8 

Mobile Future X8 350W 10Ah
350W 10Ah 120 kg 20°+/- 4u
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De elektrische step X8 is uitgerust met zeer heldere LED verlichting. Zowel voor- als achterlicht zijn 
zeer krachtig en zeer goed zichtbaar tijdens donkere wintermaanden. Wanneer de rem bedient wordt 
dan knippert het achterlicht voor extra veiligheid.

De X8 e-step is voorzien van drie remsystemen:
• een krachtige schijfrem op het achterwiel
• een elektrische rem op het voorwiel
• een voetrem op het spatbord van het achterwiel

Zo kan u in alle omstandigheden steeds snel vertragen indien nodig.
De stuurkolom is voorzien van een stevige aluminium haak die kan dienstdoen om 
een kleine tas te dragen. Veiligheid is troef bij de X8.
De X8 kan snel opgevouwen worden. In slechts drie seconden opent u het opvouwmechanisme 
en plooit u de step dicht. Dankzij het geringe gewicht en afmetingen kan de e-step X8 makkelijk 
meegenomen worden in de kofferbak van uw wagen, of op de trein of bus. Zelfs in uw winkelwagen.

Elektrische steps Mobile-future - X8 

• LG merkbatterij met twee jaar garantie!
• Actieradius tot 45 kilometer met 10 Ah batterij! ( in eco modus)
• 10 inch wielen voor een comfortable rit
• 350W brushless motor met vlotte accerelatie, hellingshoek tot 20°
• Groot en helder LED display
• Zeer heldere LED verlichting
• Makkelijk afneembare batterij, extra batterij beschikbaar
• Batterij en controller niet in de voetplaat, beter bestand tegen opspattend water

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

X8 15 Kg 32 Km/u* 10 inch luchtband schijfrem 45 Km 575,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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XMAX
OP ZOEK NAAR EEN STEVIGE EN 
COMFORTABELE ELEKTRISCHE STEP 
MET EEN GROOT BEREIK ? DAN IS DE 
MOBILE FUTURE XMAX DE IDEALE 
STEP VOOR U! DE XMAX COMBINEERT 
EEN POPULAIR DESIGN MET EEN 
SOLIDE AFWERKING EN GARANDEERT 
DANKZIJ DE GROTE 10 INCH 
TUBELESS LUCHTBANDEN EEN 
ZEER COMFORTABELE RIT
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Standaard 
geleverd zonder 

bestickering 
“mobile future”

De Mobile future Xmax Pro is de ideale 
elektrische step voor lange verplaatsingen 
en woon/werk verkeer. 

De Xmax Pro is uitgerust met grote 10″ 
wielen en een brede voetplaat voor een 
comfortabele rijervaring. De krachtige 500W 
motor op het achterwiel garandeert een zeer 
vlotte acceleratie waardoor u altijd vlot mee 
kan met het verkeer. 

Met de 15,6 Ah batterij heeft uw elektrische 
step een bereik tot 45 km zodat lange ritten 
geen probleem zijn.

De elektrische step Xmax Pro bestaat uit een 
stevig aluminium frame en kan tegen een 
stootje. Deze step is gebouwd met duurzame 
kwaliteitscomponenten. 

Met de heldere display is de snelheid onder 
alle omstandigheden steeds goed leesbaar 
en via de Bluetooth app kan de kilometer-
stand opgevraagd worden. 

Met de Xmax introduceert Mobile Future 
een elektrische step van een hoog 
kwaliteitsniveau tegen een zeer 
concurrentiële prijs!

!
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Xmax

Mobile Future Xmax 500W 15,6Ah
500W 15,6Ah 120 kg 20°+/- 6u
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De Mobile Future Xmax is HET ALTERNATIEF van de POPULAIRE NINEBOT MAX G30. 
De elektrische step Xmax combineert een populair design met een solide 
afwerking tegen een betaalbare prijs.

Elektrische steps Mobile-future - XMAX

• Elektrische step met 10″ wielen
• Actieradius tot 45 kilometer met 15,6Ah batterij
• Uitgerust met een 500W brushless motor, maximum hellingshoek van 20°
• Prima draagbaar dankzij een netto gewicht van 15,4 kg
• Maximum belasting tot 120 kg
• Gemiddelde oplaadtijd 5-6 uren met standaard oplader
• Brede voetplaat voor een stabiele en comfortabele rit
• Populair design met hoge prestaties voor een zachte prijs!
• Bluetooth app

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

XMAX 15,4 Kg 37 Km/u* 10 inch luchtband trommelrem 45 Km 650,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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S9
OP ZOEK NAAR EEN COMFORTABELE EN 
VINNIGE ELEKTRISCHE STEP? DE MOBILE 
FUTURE S9 ZWEEFT OVER DE WEG 
DANKZIJ ZIJN SCHARNIER VERING 
OP BEIDE WIELEN. DE 20CM BREDE 
VOETPLAAT ZIT 20CM BOVEN HET 
WEGDEK WAARDOOR HOGE BORDUREN 
GEEN ENKEL PROBLEEM VORMEN. 
DE 20AH BATTERIJ GARANDEERT 
BOVENDIEN EEN GROOT BEREIK.
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S9

Mobile Future S9 800W 20Ah
800W 20Ah 150 kg 20° 200 mm 7 tot 8u
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De Mobile Future S9 geeft je het gevoel dat je over de weg zweeft dankzij de comfortabele scharnier 
vering. De 20cm brede voetplaat biedt meer dan voldoende ruimte om beide voeten naast elkaar te 
plaatsen wat extra comfortabel is tijdens lange ritten. Hoge borduren oprijden is geen probleem dankzij 
de ruime afstand tussen de voetplaat en het wegdek. Schokken worden netjes gedempt door de scharnier 
vering. Snel en krachtig remmen is geen probleem voor de S9 dankzij de krachtige schijfremmen op beide 
wielen. 

De Mobile Future S9 is uitgerust met een krachtige 800W motor op het achterwiel. Hellingen tot 20 graden 
vormen geen probleem. De vlotte acceleratie van de motor en de maximum snelheid tot 40 km/h (*) tillen 
uw rit naar een hoger niveau. De batterij met een capaciteit van 20 Ah biedt een maximale radius tot 45 
km aan. Lange ritten zijn dus geen enkel probleem voor de S9.

De grote en duidelijk leesbare display toont alle benodigde informatie zoals snelheid, batterij niveau, 
temperatuur, versnelling en een dagteller. Op verlichting en zichtbaarheid werd alvast niet bespaart bij 
de Mobile Future S9. Een zeer krachtig voor- en achterlicht en verlichting onder de voetplaat maken het 
plaatje compleet. Volop genieten van je rit met de Mobile Future S9!

Elektrische steps Mobile-future - S9

• Krachtige 800W motor voor een vlotte acceleratie, maximum hellingshoek van 20°
• Scharnier vering geeft het gevoel van over de baan te zweven
• Groot en helder LED display, altijd goed leesbaar onder alle omstandigheden
• Hoge voetplaat vergemakkelijkt het oprijden van hoge borduren
• Schijfrem op voor- en achterwiel, elektrische rem
• Bereik tot 45 km met 20Ah batterij
• Brede voetplaat voor een comfortabele rit
• Zeer heldere verlichting, ook onder de voetplaat
• Geschikt voor zware mensen dankzij een belasting tot 150kg!

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

S9 27 Kg 45 Km/u* 10 inch luchtband schijfrem 45 Km 1099,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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X10
DE MOBILE FUTURE X10 IS DE MEEST 
COMPLETE STEP UIT ONS GAMMA. 
COMPLETER KAN DE UITRUSTING 
VAN EEN ELEKTRISCHE STEP NIET 
WORDEN EN DIT TEGEN EEN 
ONKLOPBARE PRIJS! WE HEBBEN 
WERKELIJK AAN ALLES GEDACHT 
EN AL ONZE ERVARING EN KENNIS 
VERZAMELD IN DEZE ULTIEME 
ELEKTRISCHE STEP!
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Dualtron Mini

Het supersterke chassis bestaat uit een 
legering van aluminium en magnesium en 
kan personen tot een gewicht van maar liefst 
150 kg vervoeren! Dit is uniek op de markt van 
elektrische steps in deze prijscategorie!

Dankzij het in de hoogte regelbaar stuur is 
het eenvoudig om het stuur aan te passen 
aan een comfortabele hoogte ongeacht uw 
lichaamslengte.

Veiligheid troef dankzij het drie-voudig 
remsysteem van de X10. Zowel op het 
voor- als achterwiel is een krachtige 
schijfrem aanwezig. De elektrische rem maken 
het remsysteem compleet.

De Mobile Future X10 is zowel voor- als 
achter-aan voorzien van zeer heldere 
verlichting voor nog meer zichtbaarheid 
tijdens donkere dagen.

Wegen van slechte kwaliteit? Geen probleem 
voor de X10. Zowel het voor- als achterwiel 
zijn voorzien van een vering. In combinatie 
met de tubeless 10 inch banden is een 
comfortabele rit gegarandeerd.
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X10

Mobile Future X10 500W 13Ah

MAXIMUM WEIGHT 
ALLOWED UP TO 
150KG

500W 13Ah 150 kg 20° 7 tot 8u
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De mobile future X10 is uitgerust met een krachtige motor van 500W 
met een klimvermogen tot 20° en een topsnelheid tot 35 km/h (*). 
De 13Ah batterij biedt een bereik tot 35 km aan.

De X10 is tenslotte helemaal klaar voor de toekomst en is uitgerust met geïntegreerde 
richtingaanwijzers met loop effect voor een nog betere zichtbaarheid. Ook aan een 
nummerplaat houder werd gedacht om de step in de toekomst reglementair te maken 
in alle landen. De X10 kan overal meegenomen worden dankzij het inklapbaar stuur 
en een eenvoudig inklapmechanisme. 
Met een netto gewicht van slechts 18 kg blijft deze step draagbaar.

Elektrische steps Mobile-future - X10

• Elektrische step met 10 inch wielen
• Maximum snelheid tot 35 km/h
• Bereik tot 35 kilometer met 13Ah batterij (afhankelijk van gewicht)
• Uitgerust met een krachtige 500W brushless motor
• Maximum hellingshoek van 20°
• Goed draagbaar dankzij een netto gewicht van 18 kg
• Maximum belasting tot maar liefst 150 kg
• Gemiddelde oplaadtijd 7 tot 8 uren met standaard oplader van 2A
• Vering op het voorwiel en achterwiel garandeert een comfortabele rit
• Schijfrem voor- en achteraan, elektrische rem en voetrem
• Verlichting onder de voetplaat voor nog meer zichtbaarheid
• Geïntegreerde richtingaanwijzers
• Inklapbaar en in de hoogte regelbaar stuur
• Nummerplaathouder

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

X10 18 Kg 35 Km/u* 10 inch luchtband schijfrem 45 Km 850,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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X10

Mobile Future X10 500W 13Ah

MAXIMUM WEIGHT 
ALLOWED UP TO 
150KG

500W 13Ah 150 kg 20° 7 tot 8u

E-
ST

EP
 X

10
E-

ST
EP

 X
10

De mobile future X10 is uitgerust met een krachtige motor van 500W 
met een klimvermogen tot 20° en een topsnelheid tot 35 km/h (*). 
De 13Ah batterij biedt een bereik tot 35 km aan.

De X10 is tenslotte helemaal klaar voor de toekomst en is uitgerust met geïntegreerde 
richtingaanwijzers met loop effect voor een nog betere zichtbaarheid. Ook aan een 
nummerplaat houder werd gedacht om de step in de toekomst reglementair te maken 
in alle landen. De X10 kan overal meegenomen worden dankzij het inklapbaar stuur 
en een eenvoudig inklapmechanisme. 
Met een netto gewicht van slechts 18 kg blijft deze step draagbaar.

Elektrische steps Mobile-future - X10

• Elektrische step met 10 inch wielen
• Maximum snelheid tot 35 km/h
• Bereik tot 35 kilometer met 13Ah batterij (afhankelijk van gewicht)
• Uitgerust met een krachtige 500W brushless motor
• Maximum hellingshoek van 20°
• Goed draagbaar dankzij een netto gewicht van 18 kg
• Maximum belasting tot maar liefst 150 kg
• Gemiddelde oplaadtijd 7 tot 8 uren met standaard oplader van 2A
• Vering op het voorwiel en achterwiel garandeert een comfortabele rit
• Schijfrem voor- en achteraan, elektrische rem en voetrem
• Verlichting onder de voetplaat voor nog meer zichtbaarheid
• Geïntegreerde richtingaanwijzers
• Inklapbaar en in de hoogte regelbaar stuur
• Nummerplaathouder

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

X10 18 Kg 35 Km/u* 10 inch luchtband schijfrem 45 Km 850,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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S11 
OP ZOEK NAAR EEN SPORTIEVE EN 
KRACHTIGE ELEKTRISCHE STEP ? 
KOM DAN ZEKER EENS LANGS OM 
EEN TESTRIT TE DOEN MET DE 
MOBILE FUTURE S11! DE S11 HEEFT 
OP ELK WIEL EEN KRACHTIGE 
MOTOR VAN 1000W. 
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S11

Mobile Future S11 2x1000W 18,2Ah
2000W 18,2Ah 150 kg 45°10u
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Op zoek naar een sportieve en krachtige elektrische step? Kom dan zeker eens 
langs om een testrit te doen met de Mobile Future S11! De S11 heeft op elk wiel een 
krachtige motor van 1000W. Het totaal vermogen van 2000W vertaald zich tot 
een zeer krachtige acceleratie, een klimvermogen tot 45° en een topsnelheid 
tot 55 km/h (*)! De unieke en comfortabele scharniervering op beide wielen maakt 
de S11 geschikt voor elk soort terrein.

De Mobile Future S11 is uitgerust met schijfremmen op beide wielen.
Op de grote en duidelijke display kan je alle mogelijke informatie aflezen zoals 
snelheid, batterijniveau, batterijspanning, km teller, dagteller enz. 
Tenslotte zorgt de krachtige verlichting voor- en achteraan en onder 
de voetplaat ervoor dat de S11 zeer goed zichtbaar is op de baan. 
Kom de Mobile Future S11 ontdekken en u bent meteen verkocht!

Elektrische steps Mobile-future - S11

• Krachtige 1000W motor op beide wielen
• Bereik tot 60km met 18Ah batterij
• Topsnelheid 55 km/h (op privé terrein)
• Comfortabele scharniervering op beide wielen voor sportief rijgedrag
• Schijfremmen op beide wielen
• Klimcapaciteit tot 45°
• Zeer goed zichtbaar dankzij heldere verlichting

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

S11 33 Kg 55 Km/u* 10 inch luchtband schijfrem 60 Km 1600,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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Mobile Future S11 2x1000W 18,2Ah
2000W 18,2Ah 150 kg 45°10u
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Op zoek naar een sportieve en krachtige elektrische step? Kom dan zeker eens 
langs om een testrit te doen met de Mobile Future S11! De S11 heeft op elk wiel een 
krachtige motor van 1000W. Het totaal vermogen van 2000W vertaald zich tot 
een zeer krachtige acceleratie, een klimvermogen tot 45° en een topsnelheid 
tot 55 km/h (*)! De unieke en comfortabele scharniervering op beide wielen maakt 
de S11 geschikt voor elk soort terrein.

De Mobile Future S11 is uitgerust met schijfremmen op beide wielen.
Op de grote en duidelijke display kan je alle mogelijke informatie aflezen zoals 
snelheid, batterijniveau, batterijspanning, km teller, dagteller enz. 
Tenslotte zorgt de krachtige verlichting voor- en achteraan en onder 
de voetplaat ervoor dat de S11 zeer goed zichtbaar is op de baan. 
Kom de Mobile Future S11 ontdekken en u bent meteen verkocht!

Elektrische steps Mobile-future - S11

• Krachtige 1000W motor op beide wielen
• Bereik tot 60km met 18Ah batterij
• Topsnelheid 55 km/h (op privé terrein)
• Comfortabele scharniervering op beide wielen voor sportief rijgedrag
• Schijfremmen op beide wielen
• Klimcapaciteit tot 45°
• Zeer goed zichtbaar dankzij heldere verlichting

Model Gewicht Max.

snelheid

Grootte

banden

Type

banden

Type

rem

Autonomie

tot**

Adviesprijs 

incl. BTW

S11 33 Kg 55 Km/u* 10 inch luchtband schijfrem 60 Km 1600,00

* Alle steps worden geleverd met de wettelijke snelheidsbegrenzing van 25km/h. Hogere snelheden zijn enkel toegelaten op privé terrein.

** Autonomie is afhankelijk van verschillende factoren, zie legende pg. 5
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MOBIL
FUTURE

• Diverse soorten sloten
• Alarm & GPS trackers
• Waterdichte stuurtas
• GSM houder
• Zadel
• Elektrische pomp
• Helmen en beschermingskledij
• Onderdelen en wisselstukken

Ook voor alle toebehoren 
en onderdelen kan u 
terecht bij Mobile Future.
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Bezoek onze webshop:
www.beste-elektrische-step-kopen.be

service@mobile-future.be voor advies.

of contacteer ons via:

MOBIL
FUTURE

Verkoop en service center: Verkoop:

Mobile Future Wilsele
Vierhuizenstraat 77, 3012 Wilsele
service@mobile-future.be
+32 470 22 20 54

Mobile Future Wilrijk
Blauwmeeslaan 4, 2610 Wilrijk
sales@mobile-future.be
+32 470 22 11 14





AANKOOP VERKOOP HERSTELLINGEN

E L E K T R I S C H E  S T E P S

ONDERHOUD

Mobile Future BV

Service & Technics:

(+32) 470 22 27 06
(+32) 470 22 20 54
service@mobile-future.be

Commercieel & Sales:

Mobile Future Wilrijk
Blauwmeeslaan 4, 
2610 Wilrijk
(+32) 470 22 11 14
sales@mobile-future.be
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FUTURE

CA
TA

LO
G

U
S 2022

M
O

BILE FU
TU

RE

NL

Verkoop & Service center

Vierhuizenstraat 77,
3012 Wilsele
België
BTW BE0752.656.553
www.mobile-future.be
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