
A RIDE é uma scooter elétrica de design simples, portátil e resistente. Pode ser
dobrado com facilidade e segurança. Além disso, com seus 14,5 kg de peso, pode ser
facilmente transportado. Integra o sistema KERS com o qual recupera a energia
cinética do movimento na travagem, graças ao seu controlo da velocidade de cruzeiro
mantém sempre uma velocidade constante, podendo atingir até 25 km / hora. A sua
bateria de grande capacidade (36 V 7,5 Ah) e com protecção BMS garante o
carregamento correcto da bateria e uma autonomia de até 25 Km. O seu potente
motor (350 W) permite uma condução fácil e segura. A RIDE incorpora uma tela LCD
que mostra informações em tempo real sobre o status e a velocidade da scooter.
Além disso, oferece um sistema de travagem duplo e incorpora um pneu reserva.
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RIDEBK

Mobilidade
RIDE

Unidades por caixa:

Altura: 1100 mm
Profund.: 520 mm

Comprim: 1400 mm

Peso: 14500 gr

Proteção IPX4 contra respingos de água.
Sistema KERS (freio elétrico regenerativo) e
controle de cruzeiro.
Ele integra um painel de exibição de: o status da bateria,
a iluminação das luzes e a velocidade em tempo real, entre outras.
Sistema de travagem duplo: (elétrico + disco).
Ele incorpora uma luz LED frontal, um LED traseiro e uma
campainha.Pneus: 8,5 ”(21,60 cm).
Velocidade máxima: até 25 Km / hora.
Potência do motor: 350 W.
Bateria: BMS. 36 V 7,5 AH.
Autonomia: até 25 km.
Ângulo máximo de inclinação: até 15%.
Peso máximo suportado: até 100 kg.
Acessórios: 3 x chaves Allen de diferentes tamanhos, carregador,
1 x pneu reserva e manual do usuário.

Características Logística Cores

Dobrável

Até 25 Km / hora

Controle cruzeiro

350 W

Até 25 Km

Eléctricos e disco

Proteção BMS


