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NOI STANDARDE
LA TOATE NIVELURILE

Motorul puternic de 7kW asigură o 
accelerare rapidă. Această putere concentrată îți 
permite să atingi o viteză maximă de 100 km/h. 
Pentru o aderență maximă și o siguranță pe 
măsură, scuterul Kumpan 1954 Ri S vine echipat cu 
anvelope sport în varianta standard. Display-ul 
tactil inovativ de 7 inch  îți oferă o imagine de 
ansamblu perfectă  asupra vitezei, consumului și 
autonomiei. Cu acest nemaipomenit scuter 
electric, lumea este deschisă în fața ta. 

MAI MULTĂ SIGURANȚĂ
ÎN ORICE SITUAȚIE DE TRAFIC

Plăcerea de a conduce cu maximum de siguranță. 
Sistemul ABS cu 2 canale asigură o stabilitate dinamică la 
orice viteză și pe orice tip de suprafață. Tehnologia inovativă 
de protecție împotriva ridicării roții din spate te menține în 
siguranță pe tipul frânării - chiar și în situații de călătorie 
neobișnuite. 

MAI MULTĂ PUTERE
ÎN VARIANTA STANDARD

Utilizabilitatea și tehnologia încorporată în 
scuterul Kumpan 1954 Ri S reprezintă o potrivire 
perfectă. Ri Sport vine echipat standard cu 2 baterii 
Kraftpaket 2.0. Te vei putea bucura întotdeauna 
de o autonomie de până la 80 km, chiar și atunci 
când vei conduce într-un stil sportiv. Vrei să mergi 
chiar mai departe? Poți crește autonomia până la 
120 km cu o a treia baterie.

FĂRĂ LIMITE
FĂRĂ COMPROMISURI

Cu noul Kumpan 1954 Ri Sport nu vei 
cunoaște limitele. Varianta sport a scuterului tău îți 
va oferi o viteză maximă de 100 km/h. Pneurile 
sportive de înaltă calitate îți vor asigura o călătorie 
fără probleme, în condiții de siguranță deplină. 
Sistemul ABS, dotare standard a modelului 1954 Ri 
Sport, îți oferă siguranță suplimentară la orice viteză 
— făcându-l însoțitorul tău ideal oriunde te-ai duce.




