
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 28 stycznia 2020 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów branży 

Elektroniki Użytkowej w Europie, rozszerza 

pojazdów elektrycznych o nowy model hulajnogi 

ESC608. 

 

Hulajnoga elektryczna to atrakcyjny i bardzo popularny środek 

transportu, zarówno wśród  młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Coraz częściej jest to alternatywny sposób poruszania się po 

mieście, szczególnie w miejscach gdzie występuje wzmożony 

ruch uliczny lub sposób na dotarcie do szkoły, sklepu czy 

spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Hulajnogi elektryczne 

doceniane są również za to, że są pojazdami ekologicznymi 

nie emitującymi spalin, więc nie zanieczyszczającymi 

powietrza, którym oddychamy.  

Model hulajnogi elektrycznej ESC608 marki Blaupunkt został 

wyposażony w silnik o mocy 250 W umożliwiający osiągnięcie 

prędkości maksymalnej do 25 km/h oraz pokonywanie 

wzniesień o kącie nachylenia do 15 stopni. Jazda z taką 

prędkością jest dynamiczna, ekscytująca i sprawia dużo 

radości. Należy jednak pamiętać, że na prędkość, jaką osiągnie 

kierujący pojazdem, wpływ ma jego waga (maksymalne 

obciążenie do 120 kg), rodzaj nawierzchni, po jakiej się 

porusza, temperatura otoczenia, a nawet wiatr. Trzystopniowa 

regulacja prędkości pozwala dostosować prędkość pojazdu do 

warunków panujących na drodze, a także do poziomu 

umiejętności poruszania się na tego typu pojeździe oraz do 

wieku użytkownika. 

Model ESC608  posiada wbudowany wydajny akumulator o 

pojemności 6 Ah, którego pełne naładowanie trwa około 5 

godzin. Dzięki takiej pojemności baterii użytkownik może 

pokonać do ok. 20 km, oczywiście biorąc pod uwagę 

obciążenie oraz rodzaj nawierzchni, po której się porusza, a 
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także warunki atmosferyczne. Poziom naładowania 

akumulatora oraz prędkość wskazuje zintegrowany 

wyświetlacz LCD umieszczony na kierownicy.  

Producent, aby jeszcze bardziej uprzyjemnić jazdę modelem 

ESC608, wyposażył go w tempomat, który załącza się 

automatycznie, gdy stała prędkość jazdy utrzymywana jest 

przez co najmniej 6 sekund. Można go wyłączyć naciskając 

klamkę hamulca lub manetkę przyspieszania. 

 

 

 

 

8,5-calowe pompowane koła dętkowe, w które wyposażono 

ten model, gwarantują wysoki komfort jazdy. Umożliwiają 

także wygodne ominięcie przeszkody na drodze oraz jazdę po 

różnych, nawet nierównych, nawierzchniach.   

Bezpieczeństwo jazdy zwiększa tylny hamulec tarczowy wraz z 

przednim systemem E-ABS. Takie wyposażenie pojazdu 

zapewnia niezawodność w nagłych sytuacjach i pozwala 

uzyskać możliwie najkrótszą drogę hamowania. Podczas 

używania hamulca, aktywuje się tylne światło, które zaczyna 

ostrzegawczo migać. 

Wpływ na stabilność naszej jazdy oraz wyeliminowanie ryzyka 

zagrożenia innym użytkownikom, ma ergonomiczna 

kierownica z gumowymi rączkami, na której, poza 

wyświetlaczem LCD, umieszczono dzwonek ostrzegawczy oraz 

przednie światło LED, które po zmroku zwiększa nasze pole 

widzenia, a wraz z tylną lampą LED umieszczoną w obudowie 

błotnika sprawia, że jesteśmy bardziej widoczni dla innych. 

Mechanizm składania hulajnogi jest niezwykle łatwy w 

obsłudze, dzięki czemu można ją bezproblemowo złożyć i 

zabrać ze sobą do autobusu, metra czy tramwaju. Specjalnie 

zaprojektowany zamek zabezpiecza pojazd przed złożeniem 

się podczas jazdy. 



 

 

Torba transportowa na kierownicę ACE800 będzie idealnym 

dodatkiem do tego modelu hulajnogi i  pozwoli zabrać w 

podróż niezbędne przybory. 

Jazda hulajnogą elektryczną może sprawić dużo frajdy i być 

fajną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale należy 

bezwzględnie pamiętać o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa, zachowaniu zdrowego rozsądku i kulturze 

jazdy, aby poruszanie się tym pojazdem było przyjemne 

zarówno dla nas, jak i innych użytkowników drogi, po której 

jedziemy. Jeżeli hulajnogą elektryczną porusza się dziecko, 

należy zadbać o odpowiedni kask i inne elementy ochronne na 

kolana i łokcie. Osoby dorosłe, szczególnie rozwijające większą 

prędkość, również nie powinny o nich zapominać.   

Zamień auto, skuter lub rower na szybki i wygodny środek 

transportu jakim jest hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC608 

i rozpocznij bezpieczną zabawę już dziś.  

 

Funkcje i specyfikacja: 

•  Silnik: 250 W 

•  Akumulator: 36 V 6.0 Ah 

•  Maksymalna prędkość: 25 km/h (3 stopniowa regulacja prędkości) 

•  Zasięg: do 20 km (w zależności od obciążenia i rodzaju nawierzchni) 

•  Maksymalne obciążenie: 120 kg 

•  Nachylenie podjazdu: 15 stopni 

•  Funkcja tempomatu 

•  Hamulec tylny - tarczowy 

•  Hamulec przedni - elektryczny E-ABS 

•  8,5" koła pompowane (dętkowe) 

•  Przednie i tylne światło LED 

•  Wyświetlacz LCD pokazujący prędkość i stan naładowania akumulatora 

•  Dzwonek ostrzegawczy 

•  Łatwy mechanizm składania 

•  Prąd ładowania: 42 V 1,5 A 

•  Czas ładowania: około 5 godzin 

•  Wymiary: 1080x438x480/1150 mm (złożona/rozłożona) 

•  Waga netto: 15 kg 

•  Kod EAN: 5901750504174 
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Sugerowana cena detaliczna:  1599 zł 

 

- KONIEC – 

 

O firmie Blaupunkt. 

Powstanie firmy datowane jest na 1924 rok, kiedy radiofonia 

stawiała w Niemczech pierwsze kroki, w Berlinie została 

założona firma „Ideal” produkująca początkowo słuchawki. 

Każdą parę słuchawek technicy firmy dokładnie sprawdzali i 

oznaczali  symbolem jakości - niebieską kropką. W końcu 

Klienci zaczęli pytać o słuchawki z niebieską kropką i tak 

przyjęła się nowa nazwa Blaupunkt. Symbol jakości stał się 

znakiem firmowym, a w roku 1938 również nazwą firmy. 100 

lat historii motoryzacji to również lata technicznych 

wynalazków firmy Blaupunkt. W roku 1932 zakłady Ideal 

wyprodukowały pierwsze w Europie radio samochodowe - 

model Blaupunkt AS 5, który stał się fundamentem rozwoju 

współczesnych samochodowych systemów audio. Obecnie 

marka w swoim portfolio posiada takie kategorie urządzeń jak 

car-audio, home audio, małe AGD, klimatyzacje, telewizory, 

systemy alarmowe, pojazdy elektryczne,  baterie, duże AGD do 

zabudowy. 

 

 

O firmie 2N-Everpol. 

Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od 

dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów na terenie 

województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym 

dystrybutorem najlepszych w swoich dziedzinach 

producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, 

PRIME3, Audiomedia, Brax, Helix, Match, a także produktów z 

kategorii małego AGD marki Blaupunkt. 

Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi 

związane  

z caravaningiem. „Centrum Entuzjastów Caravaningu” w 

Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum 

caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju 

marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, GIMEX, FLAMEFIELD i 

KOZIOL.  

Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje 

prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli Biznesu, przez co 

trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej 
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rozwijających się firm w Polsce. W roku 2019 firma kolejny raz 

dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 

„Diamentem Forbesa”. 

 

 

Więcej informacji: 

http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/dom/   

i www.everpol.pl.  

 

Dane rejestrowe: 

2N-Everpol Sp. z o.o. 

02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 

NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 

 

Biuro handlowe: 

ul. Polna 6 

05-500 Chyliczki 

tel. +48 22 331 99 59 
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