
zasięg:
silnik:

v-max: 75 km/h

4000 W
do 60 km

bateria: li-ion

E-mio Toro+ to odświeżona i ulepszona wersja 
modelu E-mio Toro, która oferuje wszystko 
to, co E-mio Toro i kilka usprawnień, które 
jeszcze bardziej umilą Ci podróż. E-mio Toro+ 
nadal ma mocny silnik 4000W rozpędzający 
pojazd do maksymalnie 75 km/h, co pozwala 
na jazdę nawet na przelotowych trasach 
miejskich. Ale „+” tkwi w szczegółach: 
masz teraz do dyspozycji wygodne złącze 
zewnętrzne do ładowania baterii pojazdu bez 
potrzeby jej wyjmowania. Kokpit stał się teraz 
kolorowy i jeszcze wyraźniejszy. Przednia 
lampa zmieniła kształt i oferuje mocniejsze 
oświetlenie LED. Przycisk „R” przy lewej 
manetce pozwala na wygodne cofanie tego 
dosyć ciężkiego skutera – bardzo przydatna 
funkcja podczas parkowania. Pilot włącznika 
alarmu i immobilizera jest teraz mniejszy i 
łatwiejszy do schowania w kieszeni. No i nowa 
stylistyka bryły lepiej sprawuje się w zakrętach 
i przy jeździe po mokrej nawierzchni.

Poznaj nowe, lepsze Toro!

electric vehicles
visit e-mio.eu

z bateriąli-ionw standardzie

Zdobądź miasto!
Nie płać za parkowanie (w większości 
miast nie ma opłat za parkowanie 
motocyklem/skuterem w centrum), nie 
stój w korkach, płać mniej za przejechane 
trasy, 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

wymagane uprawnienia:
A1/A2/A/B

srebrny

kufer

gratis!

w standardzie
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alarm oraz
immobilizer
zabezpieczenia w standardzie, 
sterowanie z pilota

schowek z łączem USB 
i wyraźny kolrowy kokpit

naładuj swój telefon podczas podróży, 
zobacz wszystkie niezbędne informacje

tylne i przednie światła LED 
nowoczesne w formie, oszczędne 
oświetlenie całego skutera

ładowanie zewnętrzne
ładowanie skutera z zewnątrz, bez 

potrzeby wyjmowania baterii

wygodny tryb cofania
udogodnienie dla każdego, komu 
waga skutera może sprawiać problem 
- cofanie to teraz przyjemność
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Specyfikacja techniczna

• Kategoria pojazdu: L3e-A1

• Wymagane uprawnienia: prawo jazdy A1/A2/A/B

• Bateria: litowo-jonowa, wyjmowalna

• Pojemność baterii: 72 V / 40 Ah (300 ogniw)

• Masa baterii: 18,9 kg

• Napięcie wejściowe: 230/240 V

• Czas ładowania: 7-8 h

• Ilość cykli ładowania: 800

• Ładowarka: zewnętrzna z chłodzeniem, 72 V / 8 A

• Moc silnika: 4000 W

• Zużycie energii: 35 Wh/km

• Typ silnika: bezszczotkowy

• Maksymalny moment obrotowy: 165 Nm

• Przeniesienie mocy: bezpośrednio w kole

• Maksymalna prędkość: 75 km/h

• Maksymalny zasięg: 50-60* km

• Zdolność pokonywania wzniesień: 25°

• Masa własna: 102,9 kg (z baterią)

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Długość: 1910 mm

• Szerokość: 695 mm

• Wysokość: 1150 mm

• Rozstaw osi: 1375 mm

• Pilot zdalnego sterowania: dostępny

• Alarm: wbudowany alarm przeciwkradzieżowy 
z blokadą koła tylnego

• Kolor: 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: srebrny
EAN: 5907115004068
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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.

ROK
BEZPIECZEŃSTWA

GRATIS
1

bez opłat za transfer 
danych w całej Unii 

Europejskiej!

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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