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Uusi GENERGIA sähköskootteri mullistaa käsityksen skootterilla ajamisesta.
Genergia LX04 on kompakti ja näppärä sähköskootteri päivittäiseen ajoon. Bosch 1440 W sähkömoottori antaa hyvän suorituskyvyn.
Skootteri kiihtyy hyvin, on tasapainoinen ja mukava ajettava sekä ennen kaikkea hiljainen ja taloudellinen.
Akku ladataan mukana tulevalla laturilla, joko satulan etureunan alla oleva pistokkeen kautta, tai akku nostetaan satulan alta pois ja
ladataan irtonaisena vaikka eteisessä. Light mallissa on yksi akku, jolla saavutetaan n. 45 km toimintamatka ja Sport mallissa kaksi
akkua, jolloin toimintamatka on noin 90 km. Light mallit on helppo päivittää Sport malliksi lisäakulla.
Varastostamme löytyy vielä rajoitettu erä vm. 2020 EURO4 LX04 -sähköskoottereita.

Genergia LX05 on mallistomme isoveli. Moottoritehoa peräti
3000 W ja akseliväli 137 cm. Suuremman rungon ansiosta tilaa
on paremmin kookkaalle kuljettajalle ja myös kyyditettävälle.
Pysähtyminen tapahtuu tälläkin skootterilla turvallisesti tehokkailla levyjarruilla. LX05 on myös mopoluokan ajoneuvo, eli suurin sallittu nopeus on 45 km/h.

Koulu-ja työmatkat sujuu mukavasti Genergia LX04 sähköskootterilla.

Valinta on LX05 kun halutaan kookkaampi sähköskootteri!

LX04
1440 W

LX05
3000 W
LX04 Light EURO4 (yhdellä akulla) 2.290 eur + tk
Värit: valkoinen (Italy) ja musta.
LX04 Sport EURO4 (kahdella akulla) 2.790 eur + tk
Värit: valkoinen (Italy) ja musta.

LX04 Light EURO5 (yhdellä akulla) 2.590 eur + tk
Värit: valkoinen ja punainen
LX04 Sport EURO5 (kahdella akulla) 3.090 eur + tk
Värit: valkoinen ja punainen
Hinnat eivät sisällä paikkakuntakohtaisia toimituskuluja.
Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.

LX05 Light (yhdellä akulla)
3.390 eur + tk
Värit: valkoinen, musta ja punainen
LX 05 Sport (kahdella akulla) 3.990 eur + tk
Värit: valkoinen, musta ja punainen

Aja turvallisesti - äänettömästi - ilman pakokaasupäästöjä!
LX04 ja LX05 -malleissa on tehokkaat LED -ajovalot, joilla näet
hyvin ja tulet nähdyksi. Skootterissa on myös moderni, kookas
LCD -näyttöinen nopeus- ja matkamittari. Haluttu nopeusalue on
helposti valittavissa nappia painamalla; 1. 25 km/h, 2. 34 km/h ja
3. rajoitettu maksiminopeus 45 km/h.
Valitsemalla oikea nopeusalue ajotilanteeseen, saavutat pidemmän toimintamatkan. Skootterissa on myös USB -liitin kännykän lataamiseen, kauko-ohjattava varashälytin sekä runkoon
integroidut matkustajan jalkatapit. Molemmat mallit on siis rekisteröity kahdelle ja takuu on 2 vuotta (akulla rajoitettu takuu).

LS01 Senioriskootteri

• 25 km/h • ei ajokorttivaatimusta • ei rekisteröintiä
Liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitettu 3-pyörä, jota saa ajaa ilman ajokorttia.
Rekisteröintiä/liikennevakuutusta ei tarvita. Vakiona integroitu tavarakori istuimen
takana. Boschin 980 W moottori ja Litium akku. Huippunopeus rajoitettu 25 km /h.
Tässä ajoneuvossa on myös peruutusvaihde.

LS01
980 W

LS01
2.990 eur+ tk
Värit: valkoinen, musta ja punainen

Genergia LS01 senioriskootteri edustaa viimeisimmällä tekniikalla olevaa sähköskootteria. Vahva 980 W Bosch -sähkömoottori antaa mukavan ja turvallisen kyydin,
mihin sitten suuntaatkin kulkusi; kauppaan, torille tai harrastuksen pariin.
Nykyaikainen lithium akku tarjoaa noin 45 km toimintamatkan olosuhteista riippuen.
Todella kevyt ja mukava ajaa. Hyvät jarrut huolehtivat pehmeästä ja tehokkaasta
pysähtymisestä. Kolmipyöräisenä ajoneuvona skootteri kääntyy pienellä kääntösäteellä, sillä etupyörä kääntyy 45 astetta ja tasauspyörästö sallii takapyörien pyöriä eri
nopeutta.
Tehokkaat LED -ajovalot edessä ja takana sekä näkyvät vilkut ovat keskeisiä turvallisuuden kannalta. Päivänvalossakin selkeälukuinen LCD -mittaristo kertoo, millä
nopeusasetuksella ajetaan, näyttää ajonopeuden, ajetun matkan ja akun varaustilan.
Istuimen selkänojan etäisyyden voit säätää juuri mieleiseksi. Istuimen alla olevan akun
voit ladata joko paikallaan skootterissa tai nostaa sen vaikka eteiseen ladattavaksi.
Ehdottomasti markkinoiden parhaimmistoa lajissaan; LS01 senioriskootteri!

TEKNIIKKA

LX04 Light/Sport

LX05 Light/Sport

LS01 Senioriskootteri

Moottori
Teho
Nopeus
Teoreettinen ajomatka
Akku/akut Lithium
Akkujen määrä
Irroitettavat akut
Latausaika
Laturi
Istuin korkeus
Renkaat
Etujarru
Takajarru
Ajovalot
Takavalo
Pituus/leveys /korkeus
Akseliväli
Omapaino
Akun/akkujen paino
Suurin sallittu kokonaispaino

Bosch
1440 W
45 km/h
Light 45 km/Sport 90 km
Greenway 48 V 26 Ah
Light 1 kpl/Sport 2 kpl
kyllä
4–6 h/akku
240 V/58,8 V/5,0 A
760 mm
80/100-10” tubeless
levyjarru
levyjarru
LED
LED
1700/700/1050 mm
1230 mm
57 kg
10 kg/kpl
217 kg

Bosch
3000 W
45 km/h
Light 45 km/Sport 90 km
Greenway 60 V 23,4 Ah
Light 1 kpl/Sport 2 kpl
kyllä
4–6 h/akku
240 V/60,0 V/7,0 A
780 mm
90/90-12” tubeless
levyjarru
levyjarru
LED
LED
1890/720/1110 mm
1365 mm
72 kg
10 kg/kpl
240 kg

Bosch
980 W
25 km/h
45 km
Greenway 48 V 24 Ah
1 kpl
kyllä
4–6 h
240V/54,6V/5,0A

sh. 39,sh. 79,sh. 139,-

tavarakori vakiona
sävymaalattu boxi, sh. 98,sh. 139,-

Mallistomme LX04 ja LX05 ovat mopoja (L1e), joiden huippunopeus on 45 km/h.
Ajamiseen vaaditaan minimissään mopon ajokortti (AM/120) vuonna 1985 tai sen
jälkeen syntyneiltä. Aiemmin syntyneet eivät tarvitse edes mopokorttia.
LS01 on ns. senioriskootteri, jonka huippunopeus on rajoitettu 25 km/h.

RAHOITUS
Jälleenmyyjämme ympäri Suomen tarjoavat Genergia sähköskoottereita myös rahoituksella yhteistyössä eri rahoitusyhtiöiden kanssa. Tyypillisiä rahoitusaikoja ovat
1-3 vuoden rahoitukset.
Kysy lisää eri rahoitusvaihtoehdoista suoraan jälleenmyyjältämme!

3.00-10” tubeless
levyjarru
rumpujarru
LED
LED
1555/740/1115 mm
1045 mm
79 kg
7 kg
221 kg

Varustelu: Kassikoukku, USB -liitin, kauko-ohjattava varashälytin
sh. 39,sh. 79,sh. 129,-

Maahantuonti:

OY ELFVING AB JA PALVELUVERKOSTO
Genergia sähköskoottereiden Suomen maahantuojana toimii Oy Elfving Ab. Elfvingin perheyhtiöllä on jo sadan vuoden
historia suomalaisessa liike-elämässä ja Elfving on arvostettu monialayritys. Elfvingin muita tunnettuja tuotemerkkejä ovat
mm. Peugeot -skootterit, Drac -mopot, Aixam -mopoautot ja Conan -minimotot.
Elfving on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentanut laajan ja ammattitaitoisen, koko maan kattavan jälleenmyynti- ja huoltoverkoston. Tänään palvelemme asiakkaitamme jo yli 150 yhteistyöyrityksen kanssa. Tavoitteemme on
varmistaa, että maahantuomamme laitteet tuottavat omistajilleen iloa vuosiksi eteenpäin.
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Lisävarusteet: Tavarateline		
Tavaraboxi, musta 27 ltr
Korkea tuulilasi		

Niittytie 13, 01300 Vantaa
asiakaspalvelu@elfving.fi
www.genergia.fi

