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PRODUKTOVÝ LIST
41000Li, 4kolový elektrický skútr
Objednací číslo: 2203625
Prodejní cena s DPH: 58 490 Kč
DPH: 15%

Popis
Čtyřkolový elektrický skútr s výjimatelnou lithiovou baterií (LiFePO4) je úplnou novinkou. Výjimečný výkon 1000W a silový převod
zajišťuje pocit skutečné síly, plynule reaguje na otočení rukojeti s ovladačem výkonu a to i v kopcovitém terénu nebo při rozjezdu z
křižovatky. Skútr 41000Li se ideálně hodí k dojíždění do práce, na nákup apod. Stabilitu zajišťuje čtveřice kol s větším průměrem,
kvalitní odpružení a pneumatiky. Pro příjemnější nástup a větší účinnost brzdného účinku jsou použity přední hydraulické
kotoučové brzdy. Díky designu připomínajícímu motocykl si budete připadat důstojně a stylově i v provozu, kde je toto vozidlo
certiﬁkováno jako jízdní kolo. Výbava jako je nabíjecí USB port, zamykatelný úložný box a odkládací prostor na drobnosti jistě také
přijdou vhod každodennímu uživateli. Výhodou nového modelu je výjimečná životnost zcela bezúdržbové baterie 3000 až 5000
cyklů. Baterie jde navíc uživatelsky vyjmout a nabíjet zvlášť mimo stroj.
Dojezd
Motor
Baterie

Čas dobíjení
Brzdy
Kola
Rozvor kol

až 50 km (díky typu baterie lze pravidelně využívat celou kapacitu,
na rozdíl od gelových baterií)
1000W (bezkartáčkový motor, silový převod)
Lithiová (LiFePO4) 60V 20AH (1200Wh)
3000 až 5000 cyklů.
Vyjímatelná pro nabíjení
6-8 hod.
Přední – kotoučové hydraulické
Zadní – bubnové
Přední: 3.0-8
zadní: 3.0-10
103 cm

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]

70

Celková délka [cm]

150

Celková výška [cm]

102

Velikost předních kol [cm]

40

Velikost zadních kol [cm]

50

Dojezd na jedno nabití [km]

50

Kapacita baterie [Ah]

20

Rychlost [km/h]

24

Výkon motoru [W]

1000

Hmotnost [kg]

126

Nosnost [kg]

150

Barva

Galerie

červená

