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Noul model 1954 Ri poate găzdui până la 3 baterii. 
Sistemul de conectare asigură o manipulare intuitivă: bateriile 
sunt pur și simplu plasate în carcasa special proiectată și se 
conectează automat.

Mai inteligent decât oricând: bateria Kraftpaket 2.0. 
recuperează energia în timpul decelerării și frânării. Prin 
urmare, autonomia standard de până la 62km²  per baterie 
poate fi sporită.

Discurile de frână hidraulice și sistemul ABS 
personalizat¹ garantează o siguranță maximă. 
Dacă este întuneric, pachetul de lumini cu LED-
uri asigură o iluminare excelentă a drumului și 
o vizibilitate perfectă. Condusul pe timp de
noapte este acum mai sigur și mai relaxat 
decât oricând!

DISTANȚĂ SCURTĂ DE FRÂNARE          

Motoarele noastre electrice sunt 
puternice - până la șapte kilowați,  promițând 
astfel o energie fără compriomis și o dinamică 
sportivă.  Puternicele baterii lithium-ion asigură 
o capacitate nelimitată pentru uzul zilnic, cu o
autonomie de până la 186 de kilometri².

MAI MULTĂ LIBERTATE.

VIZIBILITATE EXCELENTĂ.

MAI MULTĂ PUTERE.

Cu mare atenție la detalii, inginerii noștri au 
dezvoltat un scuter de excepție. Calitatea procesului 
de producție, furnizorii regionali și internaționali 
precum și echipa noastră asigură scutere electrice 
inovatoare și de maximă calitate.

PENTRU TINE
DIN GERMANIA ÎN ROMÂNIA.

¹Opțiune suplimentară. ²Aceste specificații se raportează la viteza de 45km/h. Autonomia poate fi mai redusă în funcție de stilul personal de condus, de condițiile rutiere și de trafic, de 
temperatura exterioară, de utilizarea unor consumatori suplimentari etc. Aceste date nu se referă la un vehicul anume și nu sunt parte ale ofertei noastre, ele sunt destinate exclusiv 
comparației între diferite tipuri de vehicule. 

PRINCIPALELE SPECIFICAȚII
- Variante de viteză: 25, 45 și 100 km/ h

- Puteri ale motorului de 4 kW  și 7 kW

- Autonomie de până la 186 km  (62 km per baterie) ² 

- Baterie Kraftpaket 2.0. - până la 3 baterii de 1.5 kwh fiecare 

- Vizibilitate excelentă datorită sistemului de iluminat LED

- Siguranță sporită datorită sistemului hidraulic de frânare cu ABS¹ 

- Ecran tactil de 7 inch

- Mentenanță redusă a motorului electric 

- Jante din aluminiu de 18 inch

- Interfață pentru conectarea la smartphone-ul tău

- Încărcare de 180 kg la o greutate a scuterului de doar 82 kg

NOUA BATERIE Kraftpaket 2.0.

Inima scuterului 
Kumpan este bateria 
Kraftpaket 2.0. - cea mai nouă 
versiune a noastră. Pachetul 
lithium-ion de înaltă calitate 
este echipat cu un sistem 
eficient de gestionare a 
energiei: condițiile de operare, 
temperatură, ciclurile de 
încărcare și capacitatea 
rămasă, toate acestea pot fi 
analizate. 

Datorită tehnologiei de 
conectivitate inclusă în baterie, 
poți urmări cu ușurință starea 
încărcării pe propriul tău 
smartphone.

Un touchscreen-display inovator de 7 inch 
este parte a nivelului exclusivist de confort al 
scuterului Kumpan. Acesta oferă o imagine de 
ansamblu asupra vitezei de rulare și a consumului, 
propunând o tehnologie inteligentă. Cu pornirea 
fără cheie și apasă pentru a deschide trebuie doar 
să ai asupra ta cheia Kumpan și distracția începe 
printr-o simplă apăsare de buton. 

DOUĂ ROȚI
O SINGURĂ ZONĂ DE CONFORT.

La fel de unic ca tine! Exprimă-ți caracterul și 
personalizează-ți scuterul Kumpan. Alege între cele 
cinci culori de vopsea elegante, patru variante de 
banchete, precum și trei opțiuni de prindere a 
mânerelor. 

UN SCUTER ELECTRIC 
360 DE POSIBILITĂȚI.




