
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) 480 € 595 € 915 € 1.025 €

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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