Skútr pro seniory MOB03

Vaše cena s DPH: 49.990,00 CZK

Jízda na elektrickém skútru vám může ušetřit spoustu peněz. 100 km vás stojí jen 8 Kč. Díky své stabilitě, snadné
údržbě a provozu mohou být elektrické tříkolové skútry ocení lidi s omezenou pohyblivostí. Všechny ovládací prvky jsou
umístěny na řídítkách, takže skútr mohou bezpečně obsluhovat osoby se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Pro
levou rukojeť je to standardní ovládání světel, směrových světel, houkačky. Skútr nabízí úložný prostor pod sedadlem,
který je také uzamykatelný. Náš e-skútr má plné osvětlení, takže se můžete cítit bezpečně kdekoli a kdykoli (blinkry,
potkávací světla, dálková světla). Pohodlné sedadlo a loketní opěrky zajišťují skvělý zážitek z jízdy.
Elektrický tříkolový skútr díky jeho stabilitě, snadné údržbě a ovládání ocení nejen osoby se sníženou pohyblivostí.
Veškeré ovládací prvky jsou umístěny na řidítkách, proto mohou skútr bezpečně ovládat i osoby se sníženou
pohyblivostí dolních končetin. U levého madla je to standardně ovládání světel, směrových světel a klaksonu, u pravého
madla jsou to pak funkce, které už u skútrů nebývají tak běžné. Například je to přepínač omezovače rychlosti. Tím je
možné nastavit maximální rychlost na 15, 20 nebo 25 km/h. Samozřejmostí je i tlačítko, kterým je možné aktivovat
zpátečku. Nespornou výhodou jsou i vysoká spolehlivost, snadná údržba a nízké provozní náklady.
Technické specifikace:
motor: 800W/60V
baterie: 60V (5x12V), 20 ah Lead-acid (gelová)
barva: červená
doba nabíjení: 8-10 hod
max. rychlost: 28 km/hod
max. zatížení: 140 kg
max. dojezd na jedno nabití: 40-50 km
max. stoupavost: 15°
brzdná dráha: 5m
velikost pneu: 10" (šířka průřezu: 3")
velikost ráfku: 10"
brzdový systém: bubnová brzda
rozvor (vzdálenost mezi předním a zadním kolem): 106 cm
výška spodní základy od země: 16 cm
vzdálenost mezi levým a pravým kolem: 70 cm
náboj kola (materiál): slitina hliníku
materiál pláště: plast
rozměry skútru: 160x71x108 cm
hmotnost produktu: 105 kg
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hmotnost balení: 120 kg
zpětná zrcátka (materiál): plast
přední a zadní světla
součástí zadní kufr
Výhody:
Dostatek úložného prostoru
3 režimy rychlosti
Vhodný zejména pro uživatele vyššího věku nebo snížené pohyblivosti
Maximální rychlost 25 km/h
Funkce zpáteční rychlosti včetně akustické signalizace
Nízké náklady na provoz
LED displej
Včetně baterií a nabíječky
Zpětná zrcátka
Tachometr
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