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Características principais:
Motor
5000W
Baterias
Litio 72V 60Ah
Tempo de Carga
4-8 horas
Velocidade Max.
100km
Autonomia Máxima
até 140km
Peso Máximo Transportavel
200kg
Travões
disco F e T
Homologação
Motociclo
Garantia Veículo
2 anos (5 anos para baterias ou
100,000km)

Scooter Elétrica EcoMaxi 5000W
Scooter Motociclo
A VEcoMaxi é um motociclo elétrico com uma relação preço/qualidade bastante interessante. irá alterar o panorama dos
veículos eléctricos de duas rodas em Portugal e na Europa, neste segmento. As baterias serão protegidas por um sistema
electrónico de gestão “iBMS” desenvolvido exclusivamente para este modelo.
iBMS - Sistema Inteligente para Gestão de Acumuladores de Litio. 5 ANOS DE GARANTIA ou 100,000km
O iBMS, com arquitectura centralizada inteiramente programável, controlo por microprocessador de 16 bit, configurável até 32
células. Acesso em tempo real a gráficos de voltagem de cada célula, outras variáveis de telemetria (corrente, potência,
capacidade restante do pack em Ah, temperaturas, valores máximos e mínimos, contadores, etc.) e registo de eventos via
interface LCD destacável. Protecção individual de cada célula contra voltagem excessiva ou demasiado baixa. Balanceamento
superior resistivo Cálculo do estado de carga (SOC) por "Coulomb Counting". Avisos sonoros de fim de balanceamento e
condições de erro. Protecção electrónica contra curto-circuitos. Protecção contra sobrecargas (I2t). Protecção contra sobre
intensidade na carga e descarga. Circuito de pré-carga para protecção do controlador do motor. Aproveitamento do voltímetro
do painel de instrumentos para afixação confiável do estado de carga do pack. Relés sólidos de baixa impedância para o path
de potência com controlo individual (carga / descarga).
Defendido pelo iBMS, o grupo de baterias terá: GARANTIA: CINCO ANOS OU 100.000 KM
Controlador Kelly com travagem regenerativa.

Preço: 6240€*
* Inclui IVA e despesas de Matrica e Legalização. Acresce despesas de entrega.
Disponivel em cinza

!
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