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Bij My-escooter, besteden we aandacht aan detail, kwaliteit en duurzaamheid. Wij zijn altijd 

op zoek naar manieren om onze producten te verbeteren, en wij zijn ook zeer gevoelig voor 

design, zodat u altijd trots zult zijn om op uw e-Scooter te rijden. Onze scooters zijn ont-

worpen en gebouwd om u maximaal plezier te geven voor maximale tijd. Bovendien krijgt u  

2 jaar lang gratis pechhulp. Meer dan gewoon scooters, het zijn e-Scooters.

Kwaliteit en innovatie
zitten in ons DNA

Inhoud
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Onze jarenlange ervaring op het gebied van mobiliteit heeft 

ons in staat gesteld de behoeften van iedereen te begrij-

pen, van particulieren tot leasingbedrijven en autofabrikan-

ten. Alternatieve mobiliteit wordt uw dagelijkse realiteit, en 

ons doel is u een oplossing op maat te bieden.

Mobiliteit 
100% groen 
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eScooter

8-inch massieve banden
en handrem achteraan

Keuze tussen
geel of rood

Motorrem 
op stuur

Niet-schroefbare 
handvatten

Ontdek onze nieuwe generatie elektri-

sche scooters! Dit model is uitgerust met 

in het chassis geïntegreerde stoplichten 

voor optimale veiligheid. Onze H7 is zeer 

wendbaar en licht, en heeft ook een zeer 

efficiënt remsysteem. Veelzijdige 300W 

scooter die zowel beginners als ervaren 

gebruikers zal aanspreken !

Een trendy look
tegen een lage prijs
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Puissance  Vitesse règlementaire de 25 km/h, batterie 36V, 10.4AH, puissance moteur de 350W.

Autonomie  Jusqu’à 35 km d’autonomie*. Batterie retirable (amovible) pour recharger n’importe 
quand. 3 modes de conduites/vitesses. 

Freinage  Très sûr avec frein à disque arrière.

Facilité d’utilisation  Ecran LCD avec état de la batterie et kilométrage.

Visibilité  Sécurité optimale avec phare LED blanc avant, phare LED rouge arrière, feu STOP 
arrière et indicateurs lumineux sur les poignées.

Facilité de transport  Entièrement pliable en 3 sec, se porte facilement (14.5 Kg avec batterie et  
12.5 kg sans batterie), béquille pour se garer.

Pneumatique  8,5 pouces avec chambre à air pour une meilleure tenue de route et un confort optimal.

Confort  Guidon ajustable téléscopiquement pour optimiser votre position de conduite.

Non salissant  Garde boue avant ET arrière pour éviter les projections (eau, boue…).

Assistance  dépannage GRATUITE durant 2 ans en Belgique et au Luxembourg.

*  L’autonomie variera en fonction du style de 
conduite, du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de 
la température extérieure, du relief des trajets, etc.

Omdat wij van België houden in 

“Zwart, Geel, Rood”, biedt eScooter  

u de keuze uit 2 zeer Belgische 

kleuren ! Meer nog, met zijn spor-

tieve look, wilden wij u de kleuren 

aanbieden die de norm zijn voor de 

mooiste auto’s.

Twee
mogelijke kleuren 

Aerodynamica, kracht, dynamiek... Onze H7 
combineert al deze kenmerken met vloeiende en  
harmonieuze vormen. Vooruitgang krijgt vorm voor 
een coole prijs !

Ontwerp
Belgisch en zuiver 

Vermogen  Maximum en toegestane  
snelheid 25km/u, batterij 36V, 6.0 Ah,  
vermogen motor: 300W.

Autonomie  Tot 20km*. 3 rijmodussen/ 
snelheden. 

Remmen  Remmotor op stuur en handrem 
op achterwiel.

Gebruiksvriendelijk  Zeer praktisch kleu-
ren-LDC scherm met batterijstatus en 
snelheid.

Zichtbaarheid  Optimale veiligheid met wit 
LED voorlicht, rood LED achterlicht en 
STOP achterlicht.

Gemakkelijk te transporteren  Volledig 
plooibaar in 3 sec., gemakkelijk te dragen 
(slechts 12kg), steun om te parkeren.

Banden  Massieve 8-inch banden voor een 
betere wegligging en een beter rijcomfort.

Vuilafstotend  Spatborden voor EN achter 
om spatten te vermijden (water, modder…).

Pechbijstand  U beschikt over een  
GRATIS pechverhelping gedurende 2 jaar 
in België en Luxemburg.

*   Autonomie : deze zal variëren in functie van rijstijl, gewicht van de gebruiker, 
snelheid, buitentemperatuur en staat wegdek.

9



De mentaliteit verandert, evenals de mobiliteit in 
de steden. Stadsbewoners doen steeds vaker 
een beroep op zachte mobiliteit en met name op 
elektrische scooters, die veel milieuvriendelijker 
en vooral sneller zijn voor uw verplaatsingen in 
de stad. Wat een intens plezier om in staat te 
zijn waar geen fiets of motorfiets 
kan komen !

Herontdek 
het plezier van vrij zijn 
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eScooter

8-inch band
met binnenband

Schijfrem

Full height blauw LED licht

We presenteren onze prachtige i12! We hebben hem volge-
stopt met de nieuwste technologie en functies.

Met zijn moderne en rebelse look zullen zelfs hobbelige  
wegen geen probleem voor u zijn. Zijn 350W motor, 8-inch 
wielen en schijfrem achter maken uw reizen veilig en  
comfortabel.

Volledig opvouwbaar in 3 seconden, en met een actieradius 
tot 25 km is de i12 een onmisbare karaktermetgezel voor uw 
dagelijkse woon-werkverkeer.

LED-verlichting voor en achter, en niet te vergeten het  
remlicht, vormen de finishing touch van dit meer dan aan-
trekkelijke model! Ik beloof u, uw verwachtingen zullen  
worden vervuld.

Pittig
en dynamisch 
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Vermogen  Maximum en toegestane snelheid 25km/u, batterij 36V, 7.8 Ah, vermogen motor: 350W.

Autonomie  Tot 25km*. 3 rijmodussen/snelheden. 

Remmen  Zeer betrouwbaar door achter-remschijf.

Gebruiksvriendelijk  LDC scherm met batterij-status en kilometerstand.

Zichtbaarheid  Optimale veiligheid met wit LED voorlicht, tweede ambiance blauw LED voorlicht, 
rood LED achterlicht en STOP achterlicht.

*   Autonomie : deze zal variëren in functie van rijstijl, gewicht 
van de gebruiker, snelheid, buitentemperatuur en staat 
wegdek.

Gemakkelijk te transporteren  Volledig plooibaar in 3 sec., gemakkelijk te dragen (slechts 12kg), steun 
om te parkeren.

Banden  8-inch met binnenbanden voor een betere wegligging en een optimaal comfort.

Veiligheid  Bij het opbergen of parkeren in alle veiligheid, zeer praktische afneembare handvatten.

Vuilafstotend  Spatborden voor EN achter om spatten te vermijden (water, modder…).

Pechbijstand  U beschikt over een GRATIS pechverhelping gedurende 2 jaar in België en Luxemburg.
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eScooter

Onze T2 heeft alle ingrediënten voor een onvergetelijke  
ervaring. Een 350W motor en 8.5-inch tube banden zorgen 
voor ongeëvenaard rijcomfort op zelfs de ruwste wegen en 
trottoirs. 

Het telescopisch verstelbaar stuur optimaliseert uw rijposi-
tie. Krachtige schijfremmen en een nauwkeurig veersysteem 
verhogen de efficiëntie. 

Niets is aan het toeval overgelaten in dit model, tot in het 
kleinste detail. Het aluminium frame met satijnen afwerking 
zorgt voor de nodige stevigheid, maar met een licht gewicht. 
De roterende bel past zich aan uw positie aan, ongeacht uw 
grip op het stuur !

Veiligheid is niet vergeten met LED-koplampen voor en ach-
ter plus een STOP-lamp achter! De kers op de taart is dat 
de handvatten LED’s hebben die van kleur veranderen als je 
remt. Bij eScooter, rotzooien we niet met uw veiligheid !

Een juweeltje
van betaalbare luxe 

Telescopisch
verstelbaar stuur

8-inch band
met binnenband

Schijfrem

Uitneembare batterij
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Vermogen  Maximum en toegestane snelheid 25km/u, batterij 36V, 10.4 Ah, vermogen motor: 
350W.

Autonomie  Tot 35km*. Uitneembare batterij om eender waar en wanneer op te laden. 3 rijmo-
dussen/snelheden. 

Remmen  Zeer betrouwbaar door achter-remschijf.

Gebruiksvriendelijk  LDC scherm met batterij-status en kilometerstand.

Zichtbaarheid  Optimale veiligheid met wit LED voorlicht, rood LED achterlicht, STOP achterlicht 
en lichtgevende indicators op handvatten.

Gemakkelijk te transporteren  Volledig plooibaar in 3 sec., gemakkelijk te dragen (slechts 
14,5kg met batterij en 12,5kg zonder batterij), steun om te parkeren.

Banden  8.5-inch met binnenbanden voor een betere wegligging en een optimaal comfort.

Comfort  Telescopisch verstelbaar stuur voor een optimale rijhouding.

Vuilafstotend  Spatborden voor EN achter om spatten te vermijden (water, modder…).

Pechbijstand  U beschikt over een GRATIS pechverhelping gedurende 2 jaar in België en 
Luxemburg.

*   Autonomie : deze zal variëren in functie van rijstijl, gewicht van de gebruiker, snelheid, 
buitentemperatuur en staat wegdek.

Eenvoud lijkt makkelijk... En toch. We hebben hon-
derden uren van engineering, ontwerp engineering, 
design, elektronica en mechanica om u een slank en 
stijlvol model te bieden dat aan al uw eisen voldoet.

Precisie
technologie 

De kleine PLUS die onze T2 on-

derscheidt van de meeste andere 

elektrische scooters is zijn verwij-

derbare accu ! Laat je scooter in de 

kofferbak van je auto of op de stoep 

staan, en laad je accu snel weer op 

bij je ontmoetingsplek ! Dit is niet al-

leen praktisch, maar verhoogt ook 

drastisch uw dagelijkse autonomie !

Uitneembare
batterij 
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Iedereen heeft een rol te spelen in de grote 
mobiliteitsscène die we steeds schoner willen  
maken. Steden investeren in infrastructuur en 
het herontwerpen van hun wegen. Fabrikanten 
ontwerpen producten die gericht zijn op kool-
stofneutraliteit. Maar deze groenere toekomst 
heeft jullie goede voornemens nodig resoluties. 
Dus je keuzes beginnen hier en nu.

Deelnemen 
in mobiliteit 2.0 
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eScooter

Telescopisch
verstelbaar stuur

10-inch band
met binnenband

Achter-schijfrem

Geïntegreerd alarm

Voor-schijfrem

Toen we onze H102 ontwierpen, hebben we er alles aan ge-

daan om je het meest complete model op de markt te bieden 

en het meest plezierige om mee te rijden. Hoewel veiligheid bij 

eScooter voorop staat (dubbele schijfremmen, bandenmaat, 

koplampen en zichtbaarheid), hebben onze ingenieurs niet 

beknibbeld op uw comfort, met bijvoorbeeld een telescopisch 

verstelbaar stuur, want rijden vereist een aangepaste en com-

fortabele houding.

Met zijn grote LED-display met essentiële informatie, zijn rich-

tingaanwijzers, de trolley voor gemakkelijk transport, zijn an-

tidiefstalsysteem en zijn geïntegreerde alarm, is dit echt een 

full-option scooter!

Dankzij zijn precieze design en rijdynamiek zult u van elk mo-

ment van uw reis genieten. Zijn 450W motor en 10-inch wie-

len maken de H102 zeer efficiënt en comfortabel op elk soort 

ondergrond.

Karakter
en precisie 

Trolleysysteem
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Vermogen  Maximum en toegestane snelheid 25km/u, nieuwe generatie batterij Li-ion 48V,  
7.8 AH, vermogen motor nieuwe generatie : 450W.

Autonomie  Tot 25km*. Volledig automatisch versnellingssysteem. 

Remmen  Zeer betrouwbaar door achter- en voorremschijf.

Gebruiksvriendelijk  LDC scherm met batterij-status en kilometerstand. Telescopisch verstel-
baar stuur.

Zichtbaarheid  Optimale veiligheid met wit LED voorlicht, rood LED achterlicht, STOP achter-
licht en lichtgevende knipperlichten om verandering van richting aan te geven.

Gemakkelijk te transporteren  Volledig plooibaar in 3 sec., steun om te parkeren en gemakkelijk 
te transporteren door trolleysysteem.

Banden  10-inch met binnenbanden voor een betere wegligging en een optimaal comfort.

Anti-diefstal  Alarmsysteem rechtstreeks geïntegreerd via de sleutel.

Vuilafstotend  Spatborden voor EN achter om spatten te vermijden (water, modder…).

Pechbijstand  U beschikt over een GRATIS pechverhelping gedurende 2 jaar in België en 
Luxemburg.

*   Autonomie : deze zal variëren in functie van rijstijl, gewicht van 
de gebruiker, snelheid, buitentemperatuur en staat wegdek.

Wist je dat de elektrische scooter al zo’n 100 jaar bestaat ! 
Je kunt je voorstellen dat de modellen in een eeuw zijn 
geëvolueerd. En onze passie is om te creëren !

eScooter anticipeert op uw behoeften om u een vervoer-
middel aan te bieden dat aangepast is aan stedelijke mo-
biliteit. Om dit te bereiken, luisteren we naar de behoeften 
van de gebruikers en praten we met de mensen die ver-
antwoordelijk zijn voor mobiliteit in steden of bedrijven. 

Zo creëren wij innovatieve producten waarin de nieuwste 
batterij- en veiligheidstechnologieën zijn verwerkt.

Wanneer vindingrijkheid
voldoet aan uw wensen

Ook al doen we ons uiterste best 

om u 100% betrouwbare scoo-

ters aan te bieden. Niemand is 

immuun voor problemen. Zodat u 

bij een ongeval of pech onderweg 

kunt blijven, heeft uw H102 (net als 

alle modellen in ons assortiment) 

2 jaar lang gratis pechhulp en zijn 

reserveonderdelen binnen 24 uur 

beschikbaar !

Gratis
pechverhelping

Anti- 
diefstal 

Alarmsysteem 
rechtstreeks geïntegreerd 

via de sleutel
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Technische specificaties

Maat (mm) 1020 x 415 x 1150 1180 x 415 x 1000 1020 x 565 x 960 1130 x 500 x 1228

Gewicht 12 kg 12 kg 15 kg 17 kg

Autonomie* > 20 km > 20-25 km > 25-35 km > 25 km

Voorwiel 8-inch 
Massief

8-inch 
Binnenband

8.5-inch 
Binnenband

10-inch  
Binnenband

Achterwiel 8-inch  
Massief

8-inch
Binnenband

8.5-inch  
Binnenband

10-inch  
Binnenband 

Motor 300 W 350 W 350 W 450 W - 750 W

Voorrem - Elektrisch - Schijfrem

Achterrem Elektrisch en 
manueel

Schijfrem Schijfrem Schijfrem

Max. ondersteund 
gewicht

100 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Haak Nee Ja Ja Ja

Chassis Aluminium / Staal Aluminium Aluminium Aluminium

Laadtijd 3-5 uren 3-5 uren 3-4 uren 4-6 uren

Uitneembare batterij Nee Nee Ja Nee

Voorvering Ja Ja Ja Ja

Koplamp Ja Ja Ja Ja

Alarm en sleutel Nee Nee
Batterij aangedre-
ven moersleutel

Ja

Knipperlichten Nee Nee Bij het remmen Ja

Prijs (BTWi) 425 e 525 e 825 e 925 e

RoHS
compliant

*  Autonomie : deze zal variëren in functie van rijstijl, gewicht van de gebruiker, snelheid, buitentemperatuur en staat wegdek.

2 jaar garantie voor niet-herbruikbare onderdelen. Wij raden u aan uw eScooter minstens één keer per maand op te laden en de bandenspanning te controle-
ren (voor modellen met opblaasbare banden). 
De foto’s en illustraties bij de producten hebben geen contractuele waarde en zijn niet de verantwoordelijkheid van 4S Services SRL / eScooter. 4S Services 
SRL / eScooter is voortdurend bezig met het innoveren en verbeteren van het product om ook te voldoen aan de veranderende regelgeving die resulteert in 
verandering of wijziging van producteigenschappen.
4S Services SRL / eScooter raadt de klant aan om de productfiche en in het bijzonder de beschrijving te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen. 
De informatie op deze productbeschrijvingen is afkomstig van verschillende bronnen (nota’s van de fabrikant...), dus, in geval van twijfel of om aanvullende 
informatie te verkrijgen, wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met de klantendienst van 4S Services SRL / eScooter.
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+32 (0)10 84 07 59
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