
ONZE VERNIEUWDE E-SCOOTER

Optie voor het 
customizen van jouw 

nieuwe E-scooter

REVIEWS E-SCOOTER

VOORDELEN VERNIEUWDE E-SCOOTER

•Mogelijkheid om 2 accu’s te   
  gebruiken. 
•De scooter is voorzien van een      
  alarm.
•Accu’s zijn gemakkelijk op te   
  laden. 

•De E-scooter kan gestart worden  
  zonder sleutel in het contact. 
•Wendbare, kleine, lichte   
  E-scooter.
•Fijne wegligging en erg wendbaar.

Abel, Scooterkoerier
In een paar maanden tijd is de vestiging waar ik 
werk over gegaan van een benzine scooter naar 
een elektrische scooter. Door verschillende 
ontwikkelingen is er vervolgens weer overgestapt 
naar een andere elektrische scooter: De 
vernieuwde E-scooter. De vernieuwde E-scooter 
is van de 3 scooters die wij beschikken met uitstek 
de fijnste scooter. Hij is erg licht waardoor het 
heerlijk aan voelt als je door bochten rijd. De 
E-scooter trekt een stuk sneller op dan de andere 
2 E-scooters waar ik gebruik van heb gemaakt. 
Wat ook een voordeel is, is dat er per vernieuwde 
E-scooter een beschikking is tot 2 of 3 accu’s. Je 
kan er 2 in de scooter doen waardoor je altijd nog 
een 3e hebt als reserve. Je kan precies zien hoe vol 
de accu is, hierdoor kan je goed rekening houden 
met hoelang je nog met de scooter kan rijden. Het 
is fijn dat je hem echt leeg kan rijden tot 1% en dan 
de accu binnen 1 minuut kan omwisselen met een 
volle accu, hierdoor gebruik je de accu’s optimaal. 
De accu’s laden snel op, hierdoor kan je blijven 
rouleren met 2 of 3 accu’s. Op de sleutel zit een 
optie om de  E-scooter aan te krijgen, zonder dat 
de sleutel in het contact hoeft. Hierdoor kan je 

altijd zonder sleutel 
in het contact rijden, dit is handig en 
scheelt per ritje toch een beetje tijd. 

Al met al ben ik super blij dat mijn vestiging is 
overgestapt naar deze vernieuwde E-scooter. 
In alle opzichten zijn de koeriers nu sneller!

De vernieuwde E-scooter in vergelijking met 
andere benzine- en elektrische scooters:

•De E-scooter trekt sneller op.
•Met de E-scooter hoef je niet te tanken, dit                  
  scheelt veel tijd en brandstofkosten.
•Geen olie pijlen of bijvullen.
•De E-scooter maakt geen geluid 
  tijdens het rijden.
•De E-scooter rijdt behendiger dan 
  de andere scooters.
•De accu’s van de vernieuwde E-scooter zijn een             
  stuk gebruiksvriendelijker dan die van andere     
  E-scooters. 
•De aansluiting is beter, het opladen is
  overzichtelijker en makkelijker.

Joost, Bedrijfsleider
Het voordeel van de  E-scooter ten opzichte van 
een benzine scooter is het feit dat wij ons niet druk 
hoeven te maken over het tanken. Voorheen ging 
het tanken gepaard met administratieve rompslomp 
en nam het voor de koeriers veel tijd in beslag. Nog 
een voordeel is dat de E-scooter geen geluid maakt. 
Dit is voor onze buurtbewoners erg fijn in de avond. 
Ik ben erg te spreken over de oplaadduur van de 
accu’s van de E-scooter. Deze laden erg snel op 

waardoor je altijd zekerheid hebt. Nog een voordeel 
is de compactheid van de scooter. Deze is niet zo 
zwaar en neemt weinig ruimte in beslag. De meeste 
E-scooters zijn wat lomp en zien er niet zo mooi uit. 
De E-scooter daarin tegen is compact en heeft een 
sportieve look. De E-scooter is erg wendbaar en 
heeft een goede wegligging. Hij trekt erg snel op en 
bereikt hierdoor snel zijn topsnelheid. 

Ervaring bezorgers
Wij hebben twee typen E-scooters. Net als alle 
andere bezorgers, rijd ik het liefst op de vernieuwde 
E-scooter. Daarom kom ik vaak iets eerder op werk 
zodat de vernieuwde E-scooter nog beschikbaar is. 
Waarom? Hij zit erg lekker, trekt snel op en zit 

razendsnel op de topsnelheid. Het is erg fijn dat je 
nooit hoeft te tanken. Verder is de E-scooter ook 
voorzien van een elektrisch display 
wat ook erg fijn is. 

De vernieuwde E-scooter

Accu LG Lithium Li-ion 60v/20ah
Motor 1500Watt
Actieradius Actieradius met 1 batterij 50km (afhankelijk van de rijstijl)
Laadtijd 2 - 4 uur
Bandenmaat voor 90/80-11
Bandenmaat achter 90/80-11
Rem voor Hydraulische schijfrem
Rem achter Hydraulische schijfrem
Gewicht 78 kg
Schokbrekers voor Hydraulisch
Schokbrekers achter Hydraulisch
Extra Drager + Delivery box 55cmx55cmx33cm
Leverbaar in 45km

Lees verder

voor de 

ervaringen 

van onze 

klanten

* Let op bovenstaande prijzen zijn excl. BTW

* Let op bovenstaande prijzen zijn incl. 1 acculader

* Let op bovenstaande prijzen zijn incl. verzekering

HOU JE MAIL IN DE GATEN VOOR 

HET RESERVEREN VAN JOUW 

NIEUWE E-SCOOTER!


