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PRODUKTOVÝ LIST
Cityliner 409 1.254, elektrický skútr
univerzální
Objednací číslo: 2203537
Prodejní cena s DPH: 43 990 Kč
DPH: 15%

Popis
Čtyřkolový elektrický skútr Cityliner 409 je spolehlivý společník pro všední den vhodný na výlet do parku, po městě, i do
obchodního centra. Tento atraktivní model je velmi kompaktní a vyznačuje se výbornou manévrovatelností.
- výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem
- větší prostor pro nohy
- plynule polohovatelná zádová opěra
- šířkově a výškově nastavitelné područky
- odpružení
- plynule polohovací sloupek řízení
- velmi snadná obsluha
- přehledný ovládací modul s možností navolení rychlosti
- úsporná LED-světla
- hliníkové ráfky
- celková délka je uváděna bez košíku
Standardní vybavení
- hliníkové ráfky
- odpružená komfortní sedačka s výškově a úhlově nastavitelnou zádovou opěrou, otočná o 360°
- odklopné područky
- bezpečnostní pás
- kompletní osvětlení včetně blikačů, výstražného světla a brzdových světel
- klakson
- levé i pravé zpětné zrcátko
- nákupní košík umístěný na sloupku řízení
- bezpečnostní kolečka proti přepadnutí dozadu
- kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad
- nabíječka
Nadstandardní vybavení
- přídavný nákupní košík (umístěný za sedačkou)
- držák holí (nelze v kombinaci s přídavným nákupním košíkem)

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]

61

Celková délka [cm]

120

Šíře sedu [cm]

45-67

Hloubka sedu [cm]

41

Výška zad [cm]

45

Výška sedu [cm]

42-48

Výška podvozku [cm]

10

Velikost předních kol [cm]

26

Typ obutí předních kol
Velikost zadních kol [cm]
Typ obutí zadních kol
Maximální výška překážky [cm]
Poloměr otáčení [cm]

foukací
26
foukací
6
160

Stoupavost [°]

9

Dojezd na jedno nabití [km]

30

Kapacita baterie [Ah]

35

Rychlost [km/h]

10

Výkon motoru [W]

850

Hmotnost [kg]

91

Nosnost [kg]

136

Barva

Galerie

oranžová; modrá

