
Pojazdy 
elektryczne

Specyfikacja techniczna:
• Silnik: 250 W
• Akumulator: 36 V, 6,6 Ah
• Maksymalna prędkość: do 25 km/h
• Zasięg: do 20 km 

(w zależności od obciążenia i rodzaju nawierzchni)
• Maksymalne obciążenie: 120 kg 
• Nachylenie podjazdu: 20-25 stopni 
• Tylny hamulec tarczowy 
• Rozmiar kół: 12 ” 
• Przednia lampka LED 
• Wyświetlacz LCD pokazujący prędkość oraz 

poziom naładowania baterii 
• Łatwy mechanizm składania
• Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
• Czas ładowania: 3-4 h
• Wymiary rozłożonego urządzenia: 

1025 x 495 x 960 mm
• Wymiary złożonego urządzenia:

1025 x 270 x 740 mm
• Waga: 13 kg
• EAN: 5901750503733 (GR)
• EAN: 5901750503726 (WH)

Skuter elektryczny ESS41 GR/WH

DYSTRYBUTOR:
2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA

tel. +48 22 331 99 59, www.prime3.eu, info@prime3.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane 

i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Składany skuter elektryczny sprawi, że nawet 
krótka przejażdżka będzie niezwykłą przygo-
dą. Ten wygodny pojazd z siodełkiem ułatwi 
dojazd do szkoły lub pracy, pozwalając uniknąć 
stania w korkach. Po złożeniu można go bez 
problemu zabrać do autobusu lub tramwaju,  
a także schować do bagażnika samochodu. 
Intuicyjna obsługa i łatwość prowadzenia po-
jazdu pozwalają zachować nad nim kontrolę 
nawet początkującym użytkownikom. Skute-
rem elektrycznym szybko i bezpiecznie do- 
jedziesz do celu.



Funkcje i specyfikacja:
• Silnik: 250 W
• Akumulator: 25,2 V, 6,6 Ah
• Maksymalna prędkość: do 20 km/h
• Zasięg: do 15 km (w zależności od obciążenia 

i rodzaju nawierzchni)
• Maksymalne obciążenie: 120 kg
• Nachylenie podjazdu: 15-20 stopni
• Hamulec przedni, tylny hamulec wspomagający (nożny)
• 6,5 ” koła
• Przednie światło LED
• Wyświetlacz LCD pokazujący prędkość 

i stan naładowania akumulatora

• Łatwy mechanizm składania
• Zasilacz: 100-240 V ~ 50/60 MHz 1,5 A
• Czas ładowania: ~3 h

• Wymiary: 1050 x 143 x 295 mm/1026 x 950 x 528 mm 
(złożona/rozłożona)

• Waga: 9,4 kg  

• EAN: 5901750503665 (BL)

• EAN: 5901750503689 (RD)

• EAN: 5901750503672 (WH)

Hulajnoga elektryczna EES21 BL/RD/WH

Hulajnoga elektryczna dowiezie Was do celu 
sprawnie, bezpiecznie i bez stania w korkach. 
To środek transportu, który jest doskonałą  
alternatywą dla samochodu i roweru. Sprawdzi 
się również wtedy, gdy do pracy czy szkoły 
dojeżdżacie pociągiem, autobusem lub tram-
wajem. Jest świetną zabawką dla młodszych 
użytkowników, która zachęci ich do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu i  ćwiczenia 
koordynacji ruchowej. Jazda na hulajnodze 
elektrycznej to mnóstwo frajdy!


