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TMC ELECTRIC MOBILITY
Telefon: +4 021 3134198; +4 0723597930 
Email: ride@e-mobility.ro
www.e-mobility.ro
facebook.com/TMCElectricMobility/
Showroom: Str. Marcel Iancu 11 București

www.e-mobility.ro

Kumpan electric - A brand by e-bility GmbH  
www.kumpan-electric.com 
în România prin

de la 1499 
Euro TVA inclus

ACOPERĂ 
ORAȘUL, 

DESCOPERĂ
 ORAȘUL

CULORI BANCHETĂ

 CULORI VOPSEA

Roșu Negru Maro

Maro

CULOARE GRIP-URI

Negru Alb



1950 Street
Trotinetă electrică cu omologare 
europeană pentru stradă  

25 km/h
Până la 30 km (exclusiv electric) 

Până la 40 km (în modul mixt)

250 Watt
Control electric sau mod mixt 

Lithium-ion 36V; 8.8 Ah 

Încărcare la bord

Până la 2,5 ore

Mentenanță redusă, motor fără perii 

Frâne hidraulice pe disc (față-spate) 

12 inch

Cauciucuri cu cameră, culoare maro 

Cadru tubular din oțel 

Lumini LED (față, spate, frână și plăcuță înmatriculare) 

16 kg

116 kg

 Putere:

DATE TEHNICE 
 Numele modelului: 

Categoria: 

Viteză: 

Autonomie:

 Trasmisie:
Baterie:

Încărcare:

Durata încărcării: 

Motor:

 Frâne:

 Jante:

Cauciucuri:

Cadru:

Lumini:

Greutate:

Greutate maximă 

admisă:
Bateria consumată poate fi reîncărcată la 

orice priză de uz casnic, într-un interval de aproximativ 
2,5 ore, direct la trotinetă - fie acasă, fie într-o cafenea 
sau la birou. Încărcătorul este atât de compact încât 
încape cu ușurință în geantă sau în rucsac.

ÎNCARCĂ ORIUNDE

Cu o viteză de până la 25 km/h și o autonomie 
de până la 40 km, trotineta electrică Kumpan 1950 este 
partenerul perfect pentru viața de zi cu zi. Omologată 
pentru utilizarea pe șosea, vă permite să accelerați în 
trafic până la 25 km/h fără probleme. Bucurați-vă de 
trotineta noastră în acțiune și deprindeți senzația 
unică a plimbării electrice.

AGILITATE PRIN DEFINIȚIE

Inovația și unicitatea se completează în cazul 
modelului 1950. Trotinetele noastre sunt accelerate 
de puterea musculară a utilizatorului, după pornire 
fiind susținute de motorul electric de 250 wați.

MOTOR INOVATIV

PLIATĂ ȘI ÎMPACHETATĂ
Atunci când trotineta 

Kumpan 1950 nu vă este necesară, 
aceasta poate fi pur și simplu pliată. 
În același timp, puteți să o așezați pe 
spate sau pe umăr cu o curea de 
purtare și să o luați oriunde doriți. 
Nu numai că poate ocupa foarte 
puțin  spațiu în portbagajul mașinii, 
dar poate fi  ușor de luat oriunde, în 
oricare alt mijloc de transport. 

PRINCIPALELE SPECIFICAȚII 
- Lungime: 1950 mm

- Dimensiuni (L/l/Î): 1370/720/1140 mm 

- Dimensiuni pliată (L/l/Î): 1170/550/770 mm 

- Dimensiuni ambalată (L/l/Î): 1040/190/510 mm  

- Înălțime banchetă: 425 mm 

- Conector USB pentru smartphone-ul tău

- Pliabilă 

- Portabilă prin intermediul curelei de umăr (opțional) 

- Placă centrală din bambus

- Scaun din piele naturală

- Panel integrat cu display al nivelului bateriei

- Afișaj digital iluminat, cu următoarele funcții: viteză și 

distanță, timp, cronometru




