Etalian: perfectie tot in detail
Stijlvol, trendy, modern en ook nog eens milieu bewust. Wie
wil dit nu niet? De ‘Etalian’ is een tijdloze Retro design
scooter dat alles in zich heeft om de show te stelen.

De Etalian is leverbaar met 1 of 2 hoogwaardige Lithium-Ion
batterijen, 20 of 32 AH, en deze zitten onder de afsluitbare
buddyseat. Vervolgens kun je bijna voor niets onbezorgd
rond toeren in Italiaanse stijl.
De Etalian is voorzien van een krachtige LED koplamp voor
optimaal zicht. Deze geeft het heldere blauwe Xenon licht en
maakt het rijden in het donker dus zeer aangenaam.
Bovendien is de Etalian uitgerust met energie zuinige LED
verlichting zoals het achterlicht, remlicht en de
knipperlichten en een key-less start & go systeem
De hydraulische en luchtgekoelde schijfremmen voor en
achter maar ook de brede en hoge banden in combinatie met
de goede afgeveerde schokbrekers maken het rijden met de
Etalian comfortabel en vooral veilig. Het lichtgewicht turbinevormige voorwiel bespaard ook nog eens extra energie.
Ergonomisch bereikbare stuurbediening, twee afsluitbare
opbergvakken, antislip treeplank met voldoende plaats voor
2 personen en een haak voor eventueel een tas/jas zijn
standaard.

Etalian: technische specificaties:
Afmeting:
Banden:
Remmen voor/achter:
Maximum snelheid:

L×B×H - 1910x710x1120 mm
110/90 10”
Schijf remmen
25 of 45 km/h (afhankelijk van
uitvoering)
Actieradius:
40 ~ 45 km* met 1 batterij bij volle
accu lading 60V 20 AH
120 ~ 130 km* met 2 batterijen bij
een volle accu lading 60 V 32 AH
Totaal gewicht:
95/105 KG
Toelaatbaar gewicht: 150 KG
Motor vermogen:
2 KW
Verbruik 100 km:
≤ 1.5 KW/h
Batterij type:
Uitneembare 60Volt | 20 ah of 32 AH
(1 of 2 sets) Lithium Ion batterij
(per stuk 9.8 KG)
Max laadcapaciteit:
20 AH 1,2 KW | 32AH 1,92 KW
Oplaad cyclus:
≥ 1000 keer
Oplader:
110/220 - 4A of 12A Volt 50-60 Hz
Oplaadtijd:
3-5 uur voor 1 set batterij
Banden diameter:
110/90-10
Controller:
18-FET
Max. klim percentage: 20 ͦ
Verpakking:
192 x 68 x 114 cm
Garantie:
2 jaar
Wordt geleverd:
Met 220 Volt oplader en Nederlandse
gebruiksaanwijzing.
2 stuks remote control t.b.v. het
alarmsysteem.
De Etalian is voorzien van een EEC/COC certificaat
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Zeer goedkoop t.o.v. traditionele modellen
Nooit meer benzine hoeven tanken!
Plug & drive
Milieu vriendelijk (0% uitstoot)
Stijlvol
Geruisloos en dus relaxed rijden
Goedkoop rijden (< 1 eurocent per km)
Gemakkelijk te parkeren in de stad
Geen aanvullende rij-test nodig (kan met regulier
brommer certificaat of B rijbewijs)

Verkrijgbaar in trendy retro kleuren
(andere kleuren op aanvraag mogelijk)

Black shine

Dusk blue shine

Black matt

Grey metallic

White shine

Etalian accessoires

Extra uitneembare accu
20 or 32 AH
Topkoffer (in kleur van de
scooter)

Achterrek
ART 3 kettingslot 120 cm

Snellader 12A

Luxe leren zadel

