
BRUGERMANUAL TIL
CITY KABINESCOOTER

25 + 45 KM/T



TILLYKKE med din nye MOTOCR CITY kabinescooter. 

Denne brugermanual dækker over begge modeller: 25 km/t og 45 km/t. 

For at få den bedste oplevelse af din nye CITY kabinescooter og for at sikre optimal drift og 
sikkerhed samt opretholde din reklamationsret, bør du læse hele brugermanualen, og følge 
instruktionerne, inden du tager din nye CITY kabinescooter i brug. 

Servicering af CITY kabinescooter er ikke kun for at sikre din ret, men også nødvendig for, at din 
scooter forbliver i god og sikker kørestand. Ved spørgsmål generelt og eventuelle reklamationer 
bør du med det samme tage kontakt til din forhandler, hvor du har købt din CITY kabinescooter.  

Vi håber du bliver glad for din CITY kabinescooter og takker endnu engang for dit køb. 

FORORD



REGISTRERING OG FÆRDSEL 

En CITY kabinescooter leveres i 2 forskellige versioner. 

CITY 25 km/t:
Skal køre på cykelstien, hvis der er plads, ellers på kørebanen i højre side. Indregistreres som 
lille knallert med gul nummerplade. Må benyttes af personer fra 15 år med lille knallert kørekort. 
Er du fyldt 18 år før 19. januar 2013, behøver du ikke kørekort til lille knallert for at køre en CITY 
kabinescooter. CITY er godkendt til transport af 2 personer. 

CITY 45 km/t:
Skal køre på vejen og må ikke køre på cykelsti, motortrafikvej eller motorvej. Indregistreres som 
stor knallert med hvid nummerplade. Må benyttes af personer fra 18 år med kørekort til bil eller 
motorcykel. CITY er godkendt til transport til 2 personer.  

Hold dig altid opdateret på dansk lovgivning vedr. dit køretøj, via relevante 
instansers hjemmeside. 

Foretages der konstruktionsmæssige ændringer påvirkes ikke kun 
reklamationsretten, men også lovligheden af køretøjet kan påvirkes. 

Sørg derfor altid for kun at foretage lovlige ændringer jf. gældende 
lovgivning.

BEMÆRK
Det er lovpligtigt at 
have ansvarsforsikring 
på sin CITY 
kabinescooter og 
herudover anbefales 
det også, at du tegner 
en kaskoforsikring. 



FØR DU KØRER 

Tjek altid at lys, sele, håndbremse og bremser virker inden du kører. 

Det er dit ansvar som fører, at køretøjet opfylder færdselslovens krav, inden du bevæger dig ud i 
trafikken. 

Tjek desuden, at batteriet er ladt tilstrækkeligt op til den planlagte køretur. En CITY 
kabinescooter kan med nye batterier køre op til ca. 50 km på lige strækning, uden 
accelerationer, i 15-20 grader tørvejr. Køremønster som accelerationer, bakker, hyppige stop 
osv. kan, ligesom på brændstof-drevne køretøjer, have en væsentlig indflydelse på 
energiforbruget, og dermed rækkevidden. Desuden er alle slags batterier mindre effektive i 
frostvejr. Så forvent en forringelse af rækkevidden om vinteren, og i forhold til dit køremønster. 



BETJENINGSVEJLEDNING

1. Forrude 2. Vinduesvisker 3. Forlygte 
4. Forhjul 5. Elektriske vinduer 6. Sidespejl 
7. Blinklys 8. Siderefleks 9. Baghjul 
10. Dæksel til sprinklervæske

1. Blinklys  2. Bagrefleks 3. Bagvindue 
4. Opladerport 5. Baglygte 
6. Nummerplade 7. Motor 



BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

1. Opmærksomhedspunkter ved start
a. Sørg for, at opladeren er ude af stikket. 
b. Tryk på gearvælgeren, så den står i "N" (Neutral).
c. Tænd for tændingen og sørg for, at alle indikator og kontrollamper fungerer normalt.

2. Startprocedure
a. Drej tændingskontakten over på "ON" og tjek instrumentpanelet.  
b. Sæt gearvælgeren over i det tilsvarende gear.
c. Slip bremsen og drej forsigtigt på gashåndtaget.

Advarsel:
Drej langsomt på gashåndtaget mens du starter. Lad være med at dreje kraftigt på 
håndtaget for at forhindre skadevirkninger. 

Forsigtig:
• Læg ikke hånden på knappen til at skifte gear (eller gearvælgeren) under kørslen for at 

undgå uheld. 

OBS: Sørg altid for, at gearvælgeren er i "N" (neutral) position, før du starter.

Gear
D = Frem 
N = Frigear 
R = Bak



BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

3. Stop
Følg venligst proceduren

a. Sæt gearknappen i "N" (Neutral), træk håndbremsen og sluk for tændingskontakten.
b. Sæt ikke tændingsnøglen i "ON" position for at undgå batteri-afladning. Husk også at 

trække nøglen ud og tage den med dig.

4. Parkering
a. Træk håndbremsen ELLER benyt parkeringsbremsen i venstre bremsegreb.  
b. Vær sikker på, at du har sluppet håndbremsen helt inden du kører. Den særlige metode 

består i at holde parkeringsknappen inde og føre håndbremsen nedad. 

Advarsel:
Kørsel med håndbremsen aktiveret kan overophede bremsedelene og motoren, hvilket vil 
påvirke bremsekraften og øge sliddet på bremsen. I alvorlige tilfælde kan motoren brænde 
sammen.

Advarsel:
Træk hårdt i bremsen, når du parkerer, især ned ad bakke.



BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

5. Gearskift
Tryk gearknappen hen til "FOR" (fremad) for at køre fremad. Tryk gearknappen hen til "BACK" 
(bak) for at bakke. Det skal bemærkes, at for at sikre motorens levetid, har den 
kvalitetsansvarlige allerede sørget for passende beskyttelsesforanstaltninger. Kun når køretøjet 
er parkeret, kan du trykke på "FOR eller BACK" på gearknappen.

a. Når gearknappen er i "N" (Neutral) position, er motoren aktiveret.
b. Lad ikke motoren køre ved høj fart, når køretøjet er stoppet og gearknappen er i "FOR eller 

BACK".
c. Slip ikke bremsen før køretøjet genstarter. Husk, at når du først har valgt gear, vil køretøjet 

langsomt bevæge sig fremad eller baglæns.
d. Lad ikke køretøjet holde stille efter, at gearknappen er sat til "FOR eller "BACK" og motoren 

har kørt. Hvis køretøjet skal holde stille i lang tid, så sæt det venligst i "N" (Neutral).
e. Du kan trykke gearknappen direkte fra "FOR" eller "BACK" til "N" (Neutral).



BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

6. Bremsesystem
a. Alle tre hjul er udstyret med bremser. Hvis du lægger din hånd på håndbremsen mens du 

kører, vil bremsen fungere en lille smule og generere varme, hvilket vil reducere 
bremseeffekten, forkorte bremsebelægningens levetid og øge energiforbruget. Hvis 
bremselyset altid er tændt, vil det desuden forårsage, at baghjulet fejlvurderer situationen. 
Hvis køretøjet er kørt igennem meget vand, skal bremserne kontrolleres. Brug 
håndbremsen korrekt for at mærke, om bremsevirkningen er normal, hvis ikke, så brug 
venligst håndbremsen flere gange indtil bremsevirkningen virker normalt igen.

b. Bremseklodsen kræver en tilkøringsperiode. De første 100 km skal man så vidt muligt 
undgå pludselig opbremsning. Husk at få foretaget regelmæssig vedligeholdelse, da det 
sikrer eftersyn af bremsesystemets dele for slid i passende intervaller og at delene bliver 
udskiftet efter behov, for at bibeholde sikkerhed og optimal ydeevne i lang tid. 

7. Energisparende hastighed
Det anbefales, at køretøjet kører på en energisparende hastighed ved 20-25 km/t for at sikre, at 
man kører længst muligt på en opladning. Føreren kan justere hastigheden i henhold til 
omgivelsernes tilstand og køretøjets last.



BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

8. Dæk (dæktryk: 2,5 bar)
a. Tjek og juster venligst trykket jævnligt.
b. Tjek kun dæktrykket, når dækkene er kolde.
c. Tjek, om der er nogle punkteringer på dækkene. Hvis der er en punktering på et dæk, skal 

denne udbedres øjeblikkeligt. 
d. Tjek, om der er nogle snit, søm eller andre skarpe genstande på overfladen af dækket og 

om der er nogle fordybninger eller deformationer på navet. 
e. Dæk bør skiftes, når dækmønstret er slidt ned til slidbaneindikatoren. 

Advarsel:
Hvis dæktrykket ikke overholder standarden, vil dækoverfladen blive slidt for meget og det 
kan resultere i en ulykke. 

Det lave dæktryk kan forårsage, at dækket ryger ud af navet.
Lavt dæktryk vil ligeledes forårsage kortere køredistance. 

Advarsel:
At bruge dæk, der er slidt ned er farligt, idet det vil påvirke dækkenes vejgreb. Det gør kørslen 
vanskelig og kan potentielt resultere i en ulykke. 



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

1. Instrument- og indikatorlamper
1) Venstre og højre blinklys: 

Når blinklyset er slået til, lyser venstre og højre blinklys.

2) Langt lys: 
Når knappen er i "     " position, vil det lange lys blive tændt.

3) Gear-indikatorlampen: 
Når gearet er i ”FOR", "Neutral" eller "BACK" position, vil henholdsvis "D", "N" og "R" 
indikatorlampen lyse.

4) Sidelys: 
Når knappen til billygterne er i "     " position, 
vil sidelyset tænde.

5) Batteriindikator: 
Når tændingen er aktiveret, vises batteritilstanden.

6) Speedometer: 
Viser køretøjets hastighed under kørslen.

7) Kilometertæller: 
Tæller de kilometer køretøjet har kørt.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

8) Lydstyrke: 
Viser den nuværende lydstyrke.

9) Kabinetemperatur: 
Viser den nuværende temperatur inde i førerkabinen.

10) Lampe for den forreste sikkerhedssele: 
Viser status på den forreste sikkerhedssele

11) Parkeringslampe: 
Viser køretøjets parkeringsstatus.

2. Tændingskontakt
Lås: Tryk nøglen ind, drej den mod uret hen til "LOCK" position og træk

så nøglen ud. I denne tilstand er der ingen mulighed for styring af 
køretøjet og motor og lamper kan ikke tændes. 

Sluk: Drej nøglen over på "OFF" position og motoren vil blive slået fra og 
nøglen kan trækkes ud. 

Tænd: Drej nøglen over på "ON" position og motoren vil tænde. Nøglen 
kan ikke trækkes ud i denne tilstand.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

3. Hovedkontakt
1) Knapper på højre håndtag 

Katastrofeblink:
Når knappen er sat til "△", blinker alle lamper på samme tid, mens 
hvis knappen er sat til "•", er alle lamper slukket. Tryk på knappen, 
hvis du skal standse eller parkere i et nødstilfælde. I den tilstand vil 
alle blinklys blinke. Når katastrofeblinket er aktiveret, vil blinklysene 
ikke fungere som normalt.

Horn: Tryk på knappen og hornet lyder.

2) Knapper på venstre håndtag 
Forlygte (Knap 1): 
Når knappen er i "     " position, tænder fjernlyset.
Når knappen er i "     " position, tænder nærlyset.

Horn (Knap 2): Tryk på knappen og hornet lyder.

Blinklys (Knap 3):
Symbolerne ”    " og "   " viser, at man drejer henholdsvis til venstre og til højre.
Når knappen er i ”    " eller ”   " position, er det respektive blinklys og indikatorlampe tændt. 
Når knappen er i den midterste "•" position, er blinklyset slukket.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)
4. Knap til gear, vinduesvisker og varme

1) Gear (Knap 1): 
Køretøjet har tre gear positioner, som styres med 
denne knap. 

For = frem, 
Midten = frigear, 
Back = bak

2) Vinduesvisker (Knap 2): 
Tryk på denne knap og vinduesviskeren vil fungere automatisk.

3) Varmesystem (Knap 3): 
Tryk på toppen af knap 3 for at tænde for varmesystemet og varm luft vil komme ud fra 
systemet. Tryk på den nederste del af knap 3 for at slukke for varmesystemet.

4) Friskluftsystem (Knap 4): 
Tryk på toppen af knap 4 for at tænde for friskluftsystemet og få frisk luft udefra ind i kabinen. 
Tryk på den nederste del af knap 4 for at slukke for friskluftsystemet.

5) Vask af forrude (Knap 5): 
Når vinduesviskeren bliver aktiveret, så tryk på denne knap for at strålen med sprinklervæske 
aktiveres og vasker forruden, hvilket er vigtigt for sikker kørsel.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

5. Multimedieafspiller

1) Tænd/Sluk 
Standardvalget er det radioen står på, når 
man tænder for den første gang. 
Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen for at 
tænde for afspilleren.
Sluk: Hold tænd/sluk-knappen nede for at 
slukke for afspilleren.

2) Skift mellem funktioner
Når afspilleren er tændt, så tryk på "MODE" knappen for at skifte mellem "Radio/USB" 
funktionerne.

3) Justering af lydstyrken
Tryk på ”   +" knappen for at øge lydstyrken og ”  -" for at sænke lydstyrken. 

4) Styring af afspilning
Tryk på ”    " knappen for at afspille og pause musikken,
Tryk på ”    " knappen for at afspille næste stykke musik, 
Tryk på ”    ” knappen for at afspille det forrige stykke musik. 



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

6. Hovedafbryder
1) Strømknappen sidder under multimedieafspilleren på venstre side 

af førerkabinen.

2) Når strømknappen er i aktiv (ON) tilstand betyder det, at strømmen 
er tændt og køretøjet kan betjenes.

3) Når strømknappen er i inaktiv (OFF) tilstand betyder det, at 
strømmen er slukket og køretøjet kan ikke betjenes.

7. Håndbremse / Parkeringsbremse
1) Parkeringsbremse (sidder på det venstre håndtag)

Lås: Hold på håndbremsen og aktiver bremseklods (1) for at 
låse håndbremsen efter at du har slukket på tændingen. Så 
er baghjulene låst og køretøjet kan ikke bevæge sig.

Lås op: Hold på håndbremsen, så bliver parkeringsbremsen 
automatisk låst op.

1



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

2) Håndbremse (sidder på højre side af førersædet) 

Parkeret tilstand: Når køretøjet er parkeret, så træk op i håndbremsen, så det står i tilstand 1 og 
kontroller om køretøjet er parkeret korrekt. Start ikke køretøjet, hvis håndbremsen ikke er 
sænket, da det vil beskadige køretøjets dele.

Afbryd parkeringstilstand: Tjek, at håndbremsen er sluppet inden du begynder at køre. For at 
kunne betjene køretøjet, så hold på håndbremsen, tryk på knappen på toppen af håndbremsen 
og sænk håndbremsen, ligesom i tilstand 2.

Forsigtig: 
Køretøjet kan kun bevæge sig, parkeringslåsen er låst op og/eller håndbremsen sluppet.
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BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)
8. Mekaniske dørlåse

1) Brug nøgle 1 til at låse døren op og åben så døren med håndtag 2.
2) Lås dør: Drej nøglen mod uret for at låse døren og med uret for at 

låse døren op.

9. Nøglefri betjening (valgfri)
1) Tryk på knap 1 for at låse døren op og du kan åbne døren udefra. 
2) Tryk på knap 2 for at låse døren og døren kan ikke åbnes udefra.

10. Justerbare sæder
1) Løft håndtag (1) for at køre sædet frem og tilbage til den ønskede stilling. 
2) Løft håndtag (2) for at læne ryglænet tilbage til den ønskede stilling.

1 2

1
2

12



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

11. Betjeningsknap til de elektriske vinduer
Hæv vinduet: Træk i knap 1.  Så vil de elektriske vinduer være lukkede. 
Sænk vinduet: Tryk på knap 1. Så vil de elektriske vinduer være åbne.

Advarsel: 

Hvis du ikke bruger knappen, der hæver og sænker vinduerne som 
instrueret, kan det forårsage personskade!

Når du forlader køretøjet (også for et kort øjeblik), så husk at trække 
nøglen til tændingen ud. Efterlad aldrig et barn alene i køretøjet.

Vær ikke sløset, når du lukker vinduerne. Ellers kan det forårsage alvorlig skade på dig eller 
andre! Vær derfor sikker på, at der ikke er personer inden for rækkevidden af de bevægelige 
vinduer.

Sørg for at der ikke er nogen i køretøjet, når du låser døren udefra, da det er umuligt at åbne 
vinduet indefra i en nødsituation!

12. Læselampe
Læselampen sidder i højre side af loftet. Den er slukket, når knappen er i mellemste position.
For at tænde for lampen, tryk knappen til venstre eller højre.



BETJENINGSVEJLEDNING (Udvendig)

1. Sidespejle
Bakspejlet kan justeres manuelt. Inden du starter din første køretur, så 
sørg for, at sidde i førerkabinen og justere bakspejlet manuelt til det er i 
den bedst egnede position. I særlige vejforhold, kan bakspejlet foldes 
indad.

2. Sprinklervæske til vinduesvisker / viskerarm
1) Påfyldning af sprinklervæske til vinduesviskerne

a. Åben lille låge på køretøjets motorhjelm. 
b. Hæld sprinklervæske i tanken til sprinklervæske.
c. Tjek væskestanden hver uge. For at sikre ordentlig 

vask af forruden og for at undgå at væsken fryser i 
frostvejr, så fyld på med en blanding af vand og 
sprinklervæske af et ordentligt mærke. Det er bedst 
at blande den anbefalede mængde vand og 
sprinklervæske i en separat beholder og så hælde 
blandingen på køretøjets tank.



BETJENINGSVEJLEDNING (Udvendig)

2) Udskiftning af viskerblad.
a. Løft viskearmen væk fra forruden.
b. Løsn skruen til viskerbladet og fjern det gamle viskerblad.
c. Man sætter et viskerblad på plads ved at følge ovenstående 

trin i modsat rækkefølge. Tænd ikke for køretøjet før det nye 
viskerblad er på plads.

3. Lydsignal
Lydsignalet sidder inde i venstre og højre dør. Når tændingen er i aktiv 
(ON) position, vil lydsignalet aktiveres i følgende situationer: 

1. Når køretøjet står i ”R” / ”BACK”,
2. Dørene er ikke lukkede,
3. Man har forladt køretøjet uden at slukke for tændingen.

Advarsel:
Når lydsignalet har været aktiveret i lang tid, så kontroller venligst om køretøjet er i en af de 
ovenstående tilstande.
Først når lydsignalet er stoppet, kan du begynde at køre.



BETJENINGSVEJLEDNING (Udvendig)

4. Opladning af køretøj
1) Sørg for at køretøjet er slukket, inden du påbegynder 

opladningen.  
2) Åbn lågen til ladestik bag på køretøjet og drej 

sikkerhedsdækslet mod uret. 
3) Forbind ladestikket til køretøjet. 
4) Tilslut herefter opladeren til en 240V stikkontakt med 

jordforbindelse.

Lamperne på laderen indikerer ladestatus. 
Status OK = Grøn lampe lyser, køretøjet oplades.
Fault 2 = Nederste lampe blinker rød. 

Denne fejlmelding betyder, at laderen er 
tilkoblet en stikkontakt uden jordforbindelse 
og derfor ikke oplader. 

BEMÆRK: Laderen skal altid tilkobles en stikkontakt med jordforbindelse.



REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

En elektrisk scooter har mindre vedligehold end en brændstof-drevet scooter. Men der er stadig 
ting du skal være opmærksom på og vedligehold som er nødvendigt.

Vær altid opmærksom på om scooteren kører optimalt og om delene fungerer korrekt, som 
f.eks. bremser og lygter.

For at opretholde reklamationsretten, skal scooteren til regelmæssig service hos en autoriseret 
MOTOCR CITY forhandler. For din fortsatte glæde af scooteren bør disse også overholdes
efterfølgende.

Første service skal laves efter 300 km eller 3 måneder, andet service skal laves efter 2000 km
eller 12 måneder etc. I begge tilfælde førstkommende parameter.

For fortsat velfungerende scooter bør du servicere den mindst en gang om året
–gerne op til vinteren, som er den hårdeste tid for alle køretøjer i det danske vejr.

1. service 2. service 3. service 4. service 5. service 6. service
Måned 3 12 24 36 48 60

Km 300 2000 4000 6000 8000 10000



REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Tjek jævnligt, at alle bremser virker korrekt. 

Det bedste bremsemønster er at bremse med begge  bremser,
med en lille favorisering af bagbremsen. 

Tjek også jævnligt slidmønster på dækkene og trykket heri. 

Dæktryk måles korrekt ved kolde dæk, dvs. før længere kørsel.

Hvis der foretages skift af batteri, pærer eller lignende på
egen hånd, skal hovedafbryderen ved multimediespilleren
altid slukkes inden. Dette gøres ved at slå sikringen fra
position 1 til 2 som vist på billederne.

Efter operationen tilsluttes strømmen ved at vippe sikringen
tilbage i position 1.

1 2



REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis scooteren ikke skal bruges i en længere periode, skal 
batterierne afmonteres og opbevares et tørt, køligt og ventileret
sted.

Husk at slå sikringen fra inden afmontering påbegyndes.

Ved afmontering skal den negative pol fjernes først og dernæst 
den positive. Ved montering skal den positive pol monteres først,
og dernæst den negative.

Hvis scooteren har stået stille i en længere periode, så husk at få
tjekket bremser, olier osv. inden første kørsel: bevægelige dele 
kan sætte sig ved længere tids stillestand.

Ved længere tids stillestand anbefales det, at der med jævne 
mellemrum løsnes på håndbremsen, og trækkes igen.

Olieskift på bagakslen anbefales at få udført af forhandler. Der
bruges 1 liter 85W / 90GL-4.



SERVICE

Service udføres hos en autoriseret MOTOCR CITY forhandler. Du finder aktuelle forhandlere 
på motocr.dk. 

Ved korrekt udført service skal følgende punkter gennemgås:

• Skift af gearolie  
• Smøring af hjullejer  
• Bremseklodser  
• Bremseskiver  
• Bremsevæske  
• Bremseslanger
• Lygter 
• Batteri
• Støddæmpere 
• Hjulophæng

• Påfyldning af sprinklervæske
• Kontrol af sprinklersystem  
• Håndbremse
• Horn  
• Seler
• Drivaksler og manchetter  
• Dæktryk (2,5 bar)
• Dækmønster
• Smøring af hængsler og låse 
• Fjedre

• Stabilisatorbøsninger  
• Instrumentknappers funktion  
• Anti-charge funktion



REKLAMATIONSRET

Som forbruger i Danmark har man 2 års reklamationsret på alle produkter man køber. Det kan 
dog specificeres, at dele af produkter ikke er omfattet af 2 års reklamationsret. 

På en CITY kabinescooter er sliddele og evt. eftermonteret ekstraudstyr ekskluderet fra 2 års 
reklamationsret. Er du i tvivl om en del er en sliddel, så kontakt din lokale forhandler. 

For at opretholde din reklamationsret skal du sørge for at overholde services, som oplyst af din 
lokale forhandler ved købet. Vi anbefaler, at alle services og reparationer kun foretages af 
autoriserede forhandlere. 

Foretages kosmetiske ændringer på kabinescooteren, som ikke er godkendt af forhandleren, 
frafalder reklamationsretten på de berørte dele. Foretages maskinelle ændringer på 
kabinescooteren, som ikke er godkendt af forhandleren, frafalder hele reklamationsretten



SPECIFIKATIONER

Motortype 2000W / 2500W (45 km/t)
Benzin/batteritype 72V 45Ah
Tænding Elektrisk 
Effekt 30 / 45 2,7 HK / 3,4 HK (45 km/t)
Start Elektrisk
Transmission Automatisk / El-motor
Olie Ingen 

MOTOR: 

Længde * Bredde * Højde (mm) 2820 * 1150 * 1600
Sædehøjde (mm) N / A
Akselafstand (mm) 1850
Frihøjde (mm) 220
Vægt (køreklar) 360 KG 
Totalvægt / Lastkapacitet 660 KG / 300 KG
Tankvolumen Ingen 

Hjul- / Dækstørrelse 13+12” – 130/60-13 / 135/70-12
Bremser Skivebremser – alle tre hjul + 

håndbremse 
Sidestøtteben  N / A 
Nøgler 3 stk. 
USB strømudtag Ja + radio m. bluetooth og bakkamera 
Nær- / langt lys Ja
Blink Ja (LED)
Bagagebærer N / A
Øvrige highlights Radio m. bluetooth og bakkamera. El-

ruder og varme
Maksimal rækkevidde Op til 55 km. 
Batterilader JA – 72V 6AH

MÅL / VÆGT: 

UDSTYR:
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