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ECO

Met een strak design 
is de ECO een klasse 
apart, een elektrische 
scooter die je verwachting 
doet overstijgen. De 
ECO is voorzien van 
een middenmotor met 
snaaraandrijving welke 
zorgt voor een mooi 
acceleratieverloop en 
gebalanceerd weggedrag.

technische specificaties

Motor  middenmotor met snaaraandrijving
Vermogen nomimaal 1800W, maximaal 3000W
Accu lithium battery 60V32Ah
Snelheid  25 km/u, 45 km/u
Rem voor  schijf
Rem achter  schijf
Wielen  12 inch

keyless go

comfortabel zadel

eigenzinnige verlichting

verkrijgbare kleuren

zwart blauwmat
grijs

wit
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Algemeen

afmeting scooter 1750*645*1075mm
rijklaargewicht 90kg
maximaal laadgewicht 150kg
wielbasis 1260mm

Accu/ lader
type lithium accu 60V32Ah
uitneembaar ja
gewicht 11kg
merk celltype LG
lader 2 standen, normaal en snel
laadtijd (van 0% tot 100%) max. 6 uur (in snelle stand)

Motor
type middenmotor met snaaraandrijving
vermogen nominaal 1800W, maximaal 3000W
maximale snelheid 25km/uur, 45km/uur
actieradius (gemiddeld) 75km bij 40km/uur, 110km bij 20km/uur
klimvermogen (15%) 20km/uur, (10%) 40km/uur

Rijwielgedeelte
wielen-, bandenmaat 12 inch, 100/60-12 (CST)
wielophanging voor single arm
wielophanging achter monoshock
remmen voor/ achter schijf/ schijf

Diverse
verlichting LED
dagrijverlichting ja
dashboard digitaal
cruise controle ja

ECO specificaties
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Unieke middenmotor

Waar de meeste 
modellen de elektrische 
motor direct op het 
achterwiel hebben 
aangesloten, heeft de 
ECO een middenmotor. 
De balans en wegligging 
van de ECO is daarom 
subliem.

Centrale schokbreker

Door de enkele centrale 
schokbreker ligt het 
zwaartepunt in het 
midden van de scooter. 
Dit komt ten goede aan 
de algehele prestaties 
van de ECO 

Lithium accu

De ECO gebruikt een 
2560WH lithium accu 
60V32Ah met extra 
grote opslagcapaciteit. 
Dit vertaalt zich in een  
actieradius van meer 
dan 100 kilometer bij een 
snelheid van 20 km/uur.

Sterk aluminium frame

Het aluminium frame 
van de ECO kenmerkt 
zich door het gebruik 
van een sterke legering. 
Het sterke frame staat 
garant voor plezierige 
ritten, waarbij bagage 
zonder problemen kan 
worden meegenomen.


