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PRINCIPALELE SPECIFICAȚII
- Variante de viteză de  25 și 45 km/ h

- Putere de 4 kW  

- Autonomie de până la 150 km  (50 km per baterie) 

- Proiectat, dezvoltat și asamblat în Germania

- Bateriii Kraftpaket 1.5. - până la 3 baterii  de 1.5 kwh fiecare 

- Vizibilitate excelentă datorită sistemului de iluminat LED

- Mufă USB și Cruise Control

- Ecran tactil de 7 inch

- Mentenanță redusă a motorului electric 

- Jante din aluminiu de 12 inch

- Discuri hidraulice de  180mm, atât pe față cât și pe spate 

(2 pistoane în față/ 4 pistoane în spate)

Liniile elegante completează tehnologia 
inovatoare. Rezultatul eforturilor noastre este un 
design funcțional care respectă cele mai înalte 
standarde de calitate. Un vitezometru digital, baterii 
detașabile și un motor puternic - modelul nostru 
Kumpan 1953 este cu adevărat un scuter electric 
puternic și solid.

CONFORT, LINII ELEGANTE ȘI 
TEHNOLOGIE INOVATOARE

Agilitatea este o caracteristică ideală pentru 
călătoriile rapide și ușoare din oraș. În cazul în care 
bateria se consumă, aceasta poate fi încărcată la orice 
sursă de alimentare, în câteva ore. Experimentați 
scuterul nostru Kumpan 1953 în acțiune și prindeți 
gustul plimbării electrice.

AGIL, RAPID ȘI SIMPLU

Puteți să vă transportați bagajele pe suportul 
din spate. Folosiți fie centura de bagaje furnizată de 
noi, fie montați un top-case.

DEPOZITARE ÎN SIGURANȚĂ

CURAT ȘI SIMPLU
Inima scuterului 

Kumpan 1953 este bateria 
Kraftpaket 1.5. versiunea 
noastră cu cea mai mare 
experiență. O unitate de 
alimentare fiabilă, ușor de 
transportat, fără complicații 
în ceea ce privește 
reîncărcarea și care asigură 
o autonomie  de până la 50
kilometri.

Reîncarcă 
Bateria Kraftpaket 1.5. 
oriunde, având disponibilă 
o curea de transport și
carcasă din plastic ușor, se 
poate reîncărca la orice 
priză de uz casnic.

Protecția integrată 
pentru descărcarea 
completă a bateriei 
Kraftpaket 1.5. asigură o 
durată lungă de viață și 
multe călătorii.

Scuterul Kumpan 1953 este 100% electric. 
Zgomotul și poluarea sunt caracteristici ale 
trecutului, datorită unității electrice dezvoltate de noi. 
De acum puteți să vă bucurați de mediul 
înconjurător sub toate aspectele sale. 

Motorul electric oferă până la 4000 de wați, 
completați la nevoie cu ajutorul funcției de creștere 
(boost mode). Este aproape lipsit de întreținere și 
mult mai curat decât oricare alt  motor pe benzină.




