
Detalii tehnice – UNU scooter 

Conducere 
→ Distanta parcursa - până la 50 km, 100 km cu două baterii - în funcție de stilul de conducere 
→ Viteza maximă de 45 km/h -indiferent de puterea motorului sau de încărcarea bateriei 
→ Viteza maximă constantă (numai când bateria are mai puțin de 5% din încărcarea rămasă, 
viteza maximă este redusă) 
→Conducere aproape fără zgomot.  

Echipamente 
→Șapte culori diferite ale caroseriei și trei culori ale șeilor disponibile la cerere 
→ Șaua permite atașarea și blocarea sigură a două căști 
→Șaua prelungit are mai mult spațiu pentru doi pasageri 
→ Spațiu pentru două baterii sub șa 
→ Garanție de un an pentru scuterul UNU și baterie -  supusă inspecțiilor periodice de 
întreținere500km, ulterior din 3000 in 3000km sau 1 data pe an 

Tehnologie și motor 
→ Motor cu butuc electric fără perii de la Bosch 
→ Ieșiri de 1000 Watt, 2000 Watt și 3000 Watt (viteză maximă independentă de puterea 
motorului) 
 →Capacitate maximă de a urca (o persoană) 

1000 W: 17% ≈ 7.5 ° 
2000 W: 20% ≈ 9 °    
3000 W: 24% ≈ 11 °   

→ Accelerare (0 - 45 km/h) 
1000 W: 17 s  
2000 W: 14 s  
3000 W: 12 s 



→Frâne → Frâna cu disc hidraulic în față și frână cu tambur în spate 

→ KERS (Sistem de recuperare a energiei cinetice)  

→ Distanta parcursa extinsă prin recuperarea energiei de frânare - până la 10% 

→ anvelope Heidenau (fabricate în Germania) 

Dimensiuni 
→ Lungime totală 170 cm, înălțime 103 cm (fără oglinzi), lățime 66 cm 
→ Greutate aprox. 58 kg fără baterie (67 kg inclusiv bateria) 
→ Încărcare maximă 150 kg 
→ jante de 10 inch (dimensiunea anvelopei 3.00-10) 

Autorizare 
→ Autorizat pentru două persoane 
→ Certificat de către autoritatea de inspecție TÜV Rheinland 
→ Necesită în Romania fie un permis de conducere categoria B, 

fie un permis categoria "AM" incepand de la 16 ani 
→ Costuri de inspecție de întreținere → 60 € /inspecție

Asigurare RCA și CASCO(costul anual estimat în functie de 
firma de asigurări) 
→ RCA – pănă la 60€ 
→ CASCO - avarii, furt, asisteță, jante, oglinzi – pănă la 190€ 

Livrare 
→ până la – 150€ 

Permis de conducere 
 → categoria AM  sau B 
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Fișă tehnică acumulator UNU 

Sumar 
→ Până la 50 km la o singură încărcare a bateriei 
→ Greutatea bateriei este de aproximativ 9 kg 
→ Portabil 

Informatii generale 
→ Reîncărcare la orice priză standard de 230 V, fără zgomot la incarcare 

→ Celule protejate de o carcasă din aluminiu periat 

→ Reîncărcare în orice moment, fără "efect de memorie" 

→ Baterie litiu-ion 

→ 50,4 V / 28,5 Ah → Timp de încărcare aproximativ 5 ore (încărcare 70% după aproximativ 2 ore) 

→ Consumul mediu de aproximativ 0,80 € pe o suta km condus 

Îngrijirea și depozitarea  
Ce pot face pentru a obține distanta parcursă maximă? 

→ Verificați presiunea în anvelope (2,5 bar) → presiune mai mică → consum mai mare de energie 
→ Stilul de conducere anticipativ → Accelerația utilizează 1/3 mai multă energie electrică decât în cazul vitezei constante 
→ Accelerarea bruscă extremă mărește și mai mult consumul de energie 
→ Greutate → Cu cât greutatea pasagerilor este mai mare, cu atât este mai mare consumul de energie atunci când accelerați 
→ Traficul "Stop & Go" are un efect negativ semnificativ asupra distantei parcurse  
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→ Temperatură → La +10 ° C capacitatea bateriei este redusă cu 3%, la -10 ° C cu 6%, comparativ cu capacitatea la +25 ° C 
→ Bateria va rămâne în stare optimă când este încărcată la jumătate. 
 → Dacă nu veți utiliza UNU pentru o perioadă mai lungă de timp, asigurați-vă că bateria este încărcată la jumătate. 
→ Dacă trebuie să lăsați unu în aer liber peste noapte în timpul iernii, bateria va fi mai fericită dacă este păstrată în interior 

contact UNU România: 
info@electric-drive.ro 
Tel. : +40 742 99 69 69 

citygo eDrive srl
Strada Popa Nan, 97, sector 2  
Bucuresti – 024076 
ROMÂNIA 

www.electric-drive.ro 

  electric-drive 
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