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ci

Çevre

Tekn k Özell kler

Assist SS
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1000W (DC)
: 60V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 30
: 35-40 (1 kişi ile)
: 10° (1 kişi ile)
: 1,9 kw/h
: Kampana/Kampana
: El ile
: 3.00-10 / 3.00-10
: 100
: 90kg (1 kişi ile)
: 1670x700x1060
: 1075

Dinamik ve estetik dizayna sahip
Assist SS, tarzını yansıtan çizgilerle
yeni yerler keşfetmenize imkan
sunuyor. Mükemmel denge ve
mukavemet özelliği, güvenli ve
rahat sürüşü yapısıyla da günlük
hayatınızı oldukça kolaylaştırıyor.
Tasarıma uygun yerleştirilen, ileri ve
geri ayarlanabilir koltuk yapısı,
hareketli-çift kolçaklı ergonomik
kol koyma yeri ile sürüş esnasında
konforu yaşatıyor. Otomatik vites
yapısı ve geri vites özelliği ile geri
gidişlerdeki uyarı (ikaz) sinyali ile
çevrenizdekilerin sizi fark etmesini
sağlar ve güvenli sürüşler yaşatır.
İki tekerli araç kullanamayanlar,
yaşlılar yada engelliler için
tasarlanmış yapısıyla park, bahçe
ve açık alanları gezmek artık Assist
SS ile keyfe dönüşüyor.

Assist SS

Tekn k Özell kler

Assist DS
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1000W (DC)
: 60V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 30
: 35-40 (1 kişi ile)
: 10° (1 kişi ile)
: 1,9 kw/h
: Kampana/Kampana
: El ile
: 3.00-10 / 3.00-10
: 114
: 150kg (2 kişi ile)
: 1970x700x1060
: 1470

Yalnız yolculuk yapmaktan
sıkılanlara çifte keyif sunan Assist
DS, şehri yeniden, birlikte
keşfetmenize imkân sunuyor.
Rahat kullanımı ve kolay sürüş
key sağlayan bu özel tasarım
aynı zamanda enerji tüketimiyle
de tam bir çevre dostudur.
Tasarıma uygun yerleştirilen, ileri
ve geri ayarlanabilir koltuk yapısı,
hareketli-çift kolçaklı ergonomik
kol koyma yerleri ile sürüş
esnasında konforu yaşatıyor.
Otomatik vites yapısı ve geri vites
özelliği ile geri gidişlerdeki uyarı
(ikaz) sinyalli ile çevrenizdekilerin
sizi fark etmesini sağlar ve güvenli
sürüşler yaşatır.

Assist DS

Tekn k Özell kler

X-MAN
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1200W (DC)
: 60V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 50-55 (1 kişi ile)
: 10° (1 kişi ile)
: 1,9 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 3.00-10 / 3.00-10
: 89
: 150kg (2 kişi ile)
: 1650x710x1070
: 1260

Tasarımıyla farklı, modern ve göz
kamaştırıcı renge sahip X-MAN,
enerji tüketimiyle de tam bir çevre
dostudur.
1200 Watt motor gücüne sahip XMan, şehir içinde rahat kullanım ve
kolay sürüş keyni sizlere sunuyor.

X-MAN

Tekn k Özell kler

E-CUB 3000
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 3000W (DC)
: 72V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 60 (1 kişi ile)
: 15° (1 kişi ile)
: 2,0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 2.50-17 / 2.75-17
: 106
: 150kg (2 kişi ile)
: 1900x720x1100
: 1300

3000 Watt yüksek güçte motor
yapısına sahip E-Cub, şehir içinde
rahat kullanım ve kolay sürüş keyni
sizlere sunuyor. Ergonomik sele
yapısı, kolay manevra kabiliyeti ve
süspansiyon sistemiyle konforlu
sürüşler sağlıyor.
Günlük hayatı daha pratik ve
eğlenceli kılmak için tasarlanmış
E-Cub 3000, sürüş keynizin
maksimuma çıkmasını sağlıyor.

E-CUB 3000

Tekn k Özell kler

RANK 3000
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 3000W (DC)
: 72V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 45-50 (1 kişi ile)
: 15° (1 kişi ile)
: 2.0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 90/90-12 / 90/90-12
: 104
: 150kg (2 kişi ile)
: 1800x730x1130
: 1370

Aerodinamik dizaynı ve çarpıcı
rengi ile tüm dikkatleri üzerine
çeken Rank 3000, çevreye duyarlı
sıfır emisyonlu yapısıyla da tüm
dikkatleri üzerine çekiyor.
3000 Watt yüksek güçte motor
yapısına sahip Rank, şehir içinde
rahat kullanım ve kolay sürüş keyni
sizlere sunuyor. Ergonomik sele
yapısı, kolay manevra kabiliyeti ve
süspansiyon sistemiyle konforlu
sürüşler sağlıyor.

RANK 3000

Tekn k Özell kler

CYCLONE 3000
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 3000W (DC)
: 72V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 55-60 (1 kişi ile)
: 15° (1 kişi ile)
: 2.0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 80/90-14 / 100/70-12
: 105
: 150kg (2 kişi ile)
: 2050x840x1060
: 1520

Yaşam stilinize ve bütçenize uygun,
düşük enerji tüketimiyle de
enerjinizi boşa harcamayan tam
anlamıyla bir çevre dostu olan
Cyclone, tarzı, hızı ve güçlü eşya
taşıma alanı ile size keyii bir sürüş
sağlar.
3000 Watt yüksek güçte motor
yapısı, yüksek manevra kabiliyeti,
rahat selesiyle ve süspansiyon
sistemi ile konforlu sürüşler için sizi
bekliyor.

CYCLONE 3000

Tekn k Özell kler

BLINK 3.0
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 2000W (DC)
: 72V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 50-55 (1 kişi ile)
: 10° ~ 12°(1 kişi ile)
: 1.0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 90/90-12 / 90/90-12
: 114
: 150kg (2 kişi ile)
: 1840x710x1130
: 1340

Nostaljik görünümünü modern
çizgilerle buluşturan BLINK 3.0,
gücü, hırsı ve performansı ile saygı
duyulacak özel bir tasarıma
sahiptir.
2000 Watt güçte motor yapısına
sahip BLINK 3.0, şehir içinde rahat
kullanım ve kolay sürüş keyni
sizlere sunuyor. Aynı zamanda sıfır
emisyonlu yapısıyla tam bir çevre
dostudur.
Yüksek manevra kabiliyeti, güçlü
şasisi, rahat sele yapısı ile size
mükemmel denge ve konfor
sağlar.

BLINK 3.0

Tekn k Özell kler

MIRACLE 3.0
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1500W (DC)
: 60V 28A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 50-55 (1 kişi ile)
: 10° ~ 12°(1 kişi ile)
: 1.0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 90/90-10 / 90/90-10
: 119
: 150kg (2 kişi ile)
: 1800x700x1030
: 1330

Yaşam stilinize ve bütçenize en
uygun özelliklere sahip, güvenilir ve
dayanıklı Miracle, çevreye duyarlı
sıfır emisyonu ile size özgürlük keyni
fazlasıyla yaşatıyor. Güçlü
performansı ve kompakt tasarımı
ile de bir scooterdan beklediğiniz
tüm özellikleri size E-mon ayrıcalığı
ile sunuyor.
1500 Watt yüksek güçte motor
yapısına sahip Miracle, şehir içinde
rahat kullanım ve kolay sürüş keyni
sizlere sunuyor. Ergonomik sele
yapısı, kolay manevra kabiliyeti ve
süspansiyon sistemiyle konforlu
sürüşler sağlıyor.

MIRACLE 3.0

Tekn k Özell kler

JK 3000
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 2000W (DC)
: 72V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 45-50 (1 kişi ile)
: 10° ~ 12°(1 kişi ile)
: 2.0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 90/90-12 / 90/90-12
: 115
: 150kg (2 kişi ile)
: 1980x700x1170
: 1380

Paket siparişleriniz ve eşyalarınız
için tasarlanmış, sınıfında tek olan
güçlü gövdesi ve bagajı, su
geçirmez, kaymaz sele yapısı
taşıyacağınız malzemeler için
avantaj sağlamaktadır.
2000 Watt yüksek güçte motor
yapısına sahip JK 3000, şehir içinde
rahat kullanım ve kolay sürüş keyni
sizlere sunuyor. Ergonomik sele
yapısı, kolay manevra kabiliyeti ve
süspansiyon sistemiyle konforlu
sürüşler sağlıyor.

JK 3000

Tekn k Özell kler

TRANS
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1200W (DC)
: 60V 24A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 50-55 (1 kişi ile)
: 12°(1 kişi ile)
: 1.2 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 3.00-10 / 3.00-10
: 113
: 150kg (2 kişi ile)
: 1800x730x1045
: 1340

Düşük enerji tüketimiyle enerjinizi
boşa harcamayan tam anlamıyla
bir çevre dostu olan Trans, çevik,
hızlı ve güçlü yapısı ile size keyii bir
sürüş sağlar.
1200 Watt gücünde motor yapısı,
yüksek manevra kabiliyeti, rahat
selesiyle ve süspansiyon sistemi ile
konforlu sürüşler için sizi bekliyor.

TRANS

Tekn k Özell kler

CLASSIC
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1200W (DC)
: 60V 20A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 45
: 45-50 (1 kişi ile)
: 12°(1 kişi ile)
: 1.2 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 3.00-10 / 3.00-10
: 97
: 150kg (2 kişi ile)
: 1700x660x1040
: 1220

Kentsel kullanım ve kolay bir sürüş
için mükemmel denge ve üstün
performansıyla, 1200 Watt güçte
motora ve göz kamaştıran estetik
tasarıma sahip E-mon Classic, sıfır
emisyonlu yapısıyla tam bir çevre
dostudur.
Yüksek manevra kabiliyetinde,
rahat selesiyle ve süspansiyon
sistemi ile konforlu sürüşler için sizi
bekliyor.

CLASSIC

Tekn k Özell kler

TT 3000
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 2000W (DC)
: 72V 30A Kurşun Asit
: 220V 60Hz
: 6-8 Saat
: 35
: 70-80
: 10°
: 1.5~2.0 kw/h
: Kampana/Kampana
: El/Ayak ile
: 3.50-10 / 3.50-10
: 180
: 375
: 2500x800x1030
: 1830

2000 Watt yüksek güçte motor yapısına sahip TT3000, 375 kg yük taşıma kapasitesi ile yüklerinizi
en iyi şekilde taşımanıza yardımcı olur.
Ergonomik sele yapısı, kolay manevra kabiliyeti
ve süspansiyon sistemiyle konforlu sürüşler
sağlıyor.
E-Mon serisinin yardımcısı, 10 inch arka ve ön
jant ebatlarına, ön/arka kampana fren
sistemine ve tubeless lastik yapısına sahiptir.
Elciklerde konumlandırılmış gaz kolu ve 3
kademeli manuel vites sayesinde 35 km hıza
kolayca ulaşabilir ve 10 derece tırmanma açısı
ile tüm yaştan kullanıcılara hitap eden üstün
performans sağlar.

TT 3000

Tekn k Özell kler

TT Car-Go
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 1500 W (DC)
: 60V /60A (Kurşun Asit)
: 220V 60HZ
: 6-8 Saat
: 25
: 60
: 10°
: 4.9 kw/h
: Kampana/Kampana
: El/Ayak ile
: 3.00-12 52J / 4.00-12 69J
: 183
: 275
: 2845x1050x1290
: 1910

İhtiyaçlarınız için kullanışlı şekilde yapılmış
tasarım ve teknoloji özellikleri TT Car-Go’da
buluşuyor. Günlük hayatı daha pratik ve
eğlenceli kılmak için tasarlanmış TT Car-Go,
sürüş keynizin maksimuma çıkmasını sağlıyor.
1500 Watt yüksek güçte motor yapısına sahip TT
Car-Go, 275 kg yük taşıma kapasitesi ile
yüklerinizi en iyi şekilde taşımanıza yardımcı olur.
48o kadar kaldırılabilir, hareketli kasası ile
yüklerinizi boşaltmanızı sağlar. Ergonomik sele
yapısı, kolay manevra kabiliyeti ve süspansiyon
sistemiyle konforlu sürüşler sağlıyor. İki kademeli,
ileri-geri vites özelliği ve geri gidişlerdeki uyarı
sinyali ile çevrenizdekilerin sizi fark etmesini
sağlar ve güvenli sürüşler yaşatır.

TT Car-Go

Tekn k Özell kler

D amond
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)

: 1200W (DC)
: 60V /20A (Kurşun Asit)
: 220V 60HZ
: 6-8 Saat
: 45
: 50-55
: 12°
: 2,6 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 90/90-10 50J / 90/90-10 50J

İhtiyaçlarınız için kullanışlı şekilde yapılmış
tasarım ve teknoloji özellikleri Diamond’da
birleşiyor. Günlük hayatı daha pratik ve
eğlenceli kılmak için tasarlanmış Diamond, sürüş
keynizi ve konforunuzu maksimuma çıkarıyor.
Beyaz rengi ve ergonomik yapısı ile 1200 Watt
güçte motora ve göz kamaştıran estetik
tasarıma sahip E-mon Diamond, digital
gösterge paneli ile de şık bir görünüme
kavuşuyor.
Şehir içinde rahat kullanım ve kolay sürüş imkanı
sunan Diamond, ister günlük işlerinizde ister
siparişleriniz size en büyük yardımcınız.
Ergonomik sele yapısı, kolay manevra kabiliyeti
ve süspansiyon sistemiyle konforlu sürüşler
sağlıyor.

Diamond

Tekn k Özell kler

Duo B ke
Motor (W)
Akü Tipi
Elektrik Girişi
Şarj Süresi
Max. Hız (km/h)
Menzil (km)
Tırmanma Açısı
Tüke m (100km)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Las k ( Ön/Arka)
Yüksüz Ağırlık (Kg)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)

: 800W (DC)
: 48 V /20 AH (Kurşun Asit)
: 220V 60HZ
: 6-8 Saat
: 45
: 90-100
: 8°
: 2,0 kw/h
: Disk/Kampana
: El ile
: 16x2.5 36F
: 118
: 78
: 1800x680x1050
: 1300

E-Mon Duo Bike, yoğun trakte bile rengiyle
kendini gösterecek kadar dikkat çekici ve çift
aküsü ile gitmek istediğiniz yere zamanından
önce varmanızı sağlayacak kadar güçlü bir
yapısıyla kendine hayran bırakacak.
Paket ve eşyalarınızı rahatça taşımak için
tasarlanmış bagajı, eşyalarınız için saklama
alanı sağlarken, ön torpido da bulunan cep yeri
ise elinizdeki küçük eşyalarınız için depo alanı
oluşturuyor. Aynı zamanda ön torpido cep
alanında bulunan USB girişi ile de cep
telefonunuzu yolculuk anında rahatlıkla şarj
edebilirsiniz.
800 Watt güce sahip Duo Bike, şehir içinde rahat
ve pratik kullanım keyni sizlere sunarken,
ergonomik, su geçirmez, kaymaz sele yapısı ve
süspansiyon sistemiyle konforlu sürüşler sağlıyor.

Duo Bike
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