wymagane uprawnienia:
dowód osobisty/AM/A1/A2/A/B

srebrny
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cappuccino

Zdobądź miasto!
Nie płać za parkowanie (w większości
miast nie ma opłat za parkowanie
motocyklem/skuterem w centrum),
nie stój w korkach, płać za
prąd 2 złote za 100 kilometrów,
zminimalizuj koszty utrzymania (tu
prawie nic nie musisz „lać”)!

Bądź EKO!
w każdym motocyklu E-Mio
asystent telefoniczny
monitorowanie pojazdu GPS
komunikacja GSM
ostrzeżenie przed
możliwą kradzieżą
możliwość odcięcia zapłonu
ostrzeżenie o możliwej
kolizji drogowej
przypomnienia
o ważnych datach

electric vehicles
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E-Mio Destina to trzybiegowy skuter
z klasycznymi reflektorami (biegi/
tryby jazdy przełączane przełącznikiem
w rączce), posiadający wymienną,
przenośną baterię. Bezszczotkowy silnik
o mocy 2000 W, umiejscowiony jest
w tylnym kole, dzięki czemu skuter jest
właściwie bezobsługowy - nie wymaga
przeglądów i konserwacji poza okresową
wymiana klocków i tarcz hamulcowych.
E-Mio Destina to idealna propozycja
dla osób ceniących sobie wygodę,
klasyczne kształty, klasyczne oświetlenie
i bezobsługowy, cichy napęd elektryczny.
Destina wyposażona jest w baterię litowojonową o pojemności 20 Ah, produkowaną
z wykorzystaniem ogniw firmy Samsung.
Czas ładowania baterii to ok. 4-5 godzin.
Pojemny schowek pod siedzeniem pomieści
ładowarkę i niepełny kask. Standardowo
skuter wyposażony jest w stelaż pod
akcesoryjny kufer. Destina posiada przedni
hamulec tarczowy i tylny hamulec bębnowy.
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duży, kolorowy, wyraźny kokpit

wszystkie informacje widoczne na pierwszy rzut oka

silnik 2000W mocy

bezobsługowy, wodoszczelny, odporny na uszkodzenia

alarm oraz
immobilizer

zabezpieczenia w standardzie,
sterowanie z pilota

praktyczne schowek i wieszak

miejsce na drobiazgi i siatkę na zakupy lub plecak

dwutłoczkowe hamulce tarczowe
bezpieczna, krótka droga hamowania

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, fax +48 61 822 05 59
e-mail: office@ferguson-digital.eu

stelaż pod kufer w standardzie

umożliwia montaż kufra powyżej 50l pojemności

pojemny schowek pod siedzeniem
zmieści plecak, torbę lub niepełny kask

www.ferguson-digital.eu
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Specyfikacja techniczna
• Kategoria pojazdu: L1e-B
• Wymagane uprawnienia: dowód osobisty/AM/A1/A2/A/B
• Bateria: litowo-jonowa, przenośna
• Pojemność baterii: 72V / 20 Ah (160 ogniw)
• Producent ogniw: Samsung
• Masa baterii: 8 kg
• Napięcie wejściowe: 230/240 V
• Czas ładowania: 4-5 h
• Ilość cykli ładowania: 800
• Ładowarka: zewnętrzna z chłodzeniem, 75,55V/5A
• Moc silnika: 2000 W
• Typ silnika: bezszczotkowy
• Maksymalny moment obrotowy: 44,5 Nm (przy 2000 W mocy)
• Przeniesienie mocy: bezpośrednio w kole
• Maksymalna prędkość: 45 km/h
• Maksymalny zasięg: 50* km
• Zdolność pokonywania wzniesień: 15°
• Masa własna: 68 kg (bez baterii)
• Maksymalne obciążenie: 150 kg
• Długość: 1770 mm
• Szerokość: 715 mm
• Wysokość: 1100 mm
• Rozstaw osi: 1300 mm
• Opona przednia: bezdętkowa, 90/90-10 55J
• Opona tylna: bezdętkowa, 90/90-10 55J
• Hamulec przedni: tarczowy, Ø150 mm
• Hamulec tylny: bębnowy
• Pilot zdalnego sterowania: dostępny
• Alarm: wbudowany alarm przeciwkradzieżowy
z blokadą koła tylnego
• Kolory: żółty, fioletowy, cappuccino, srebrny
* rzeczywisty zasięg zależy od wielu czynników, w tym od temperatury,
masy podróżującego, stopnia nachylenia, dynamiki jazdy itd.
UWAGA: z uwagi na nieustanne ulepszanie produktu, specyfikacja
i konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

kolor: żółty
EAN: 5907115003481

kolor: fioletowy
EAN: 5907115003498
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kolor: cappuccino
EAN: 5907115003504

kolor: srebrny
EAN: 5907115003511
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1ROK

BEZPIECZEŃSTWA

GRATIS

bez opłat za transfer
danych w całej Unii
Europejskiej!

E-mio Assist to zestaw alarmowy
składający się z małego urządzenia
elektronicznego oraz bezpłatnej aplikacji
na telefon. Czujnik montowany jest
w Twoim pojeździe i podłączany
do zasilania. Ma on zapewnione
stałe, zdalne połączenie z serwerem
i aplikacją przez sieć komórkową.
Dzięki niemu użytkownik otrzymuje
szereg funkcji, np. alarm kradzieżowy
z mapą czy system wykrywania
wypadków informujący o możliwej
kolizji. Mapa i nawigacja pomogą również
odnaleźć Twój pojazd pozostawiony
na parkingu lub w obcym mieście.
E-mio Assist to łatwy w użyciu,
śledzący terminal monitorujący
pozycję GPS w czasie rzeczywistym
z łącznością GNSS i GSM, który jest
w stanie zbierać współrzędne urządzenia
i inne przydatne dane do przesyłania
ich przez sieć GSM do serwera.
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Funkcje
•
•
•
•
•
•
•

bieżąca pozycja pojazdu
aktualna prędkość pojazdu
dostęp do 4 miesięcznej historii trasy pojazdów
monitorowanie stanu napięcia akumulatora
informacja o próbie kradzieży
informacja o naładowaniu akumulatora
informacja o stanie naładowania
baterii Urządzenia
• odcięcie zapłonu
* produkt jest wciąż rozwiajny, lista obsługiwanych funkcji może ulec zmianie
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