
VT1 ELEKTRILINE TÕUKERATAS 

 

 

 

         329.-€ 

 

MOOTOR           250 Watt      

AKU         36V/180 Wh Li-Ion                

SÕIDUULATUS         20 km *                      

KIIRUS MAX.       25 km/h             

KANDEVÕIME       100 kg      

KAAL        12 kg      

LAADIMISAEG        3 tundi      

Volta elektriline tõukeratas on hõlpsasti kokkupandav, kiire 
laadimisfunktsiooni ja kandevõimega kuni 150kg. 

 

*Sõiduulatust mõjutavad sellised tegurid nagu sõitja või koorma kaal, mäed ja nõlvad, tee tüüp 

(asfalt, rohi, muda), ilmastikutingimused (vihm, märg, tuuline jne), vale rehvirõhk. 



VB1 AKUGA JALGRATAS 

 

 

690.- € 

 

 

 

MOOTOR           250 Watt      

AKU         36V/8.8 Ah Li-Ion                      

SÕIDUULATUS         30-110 km*                        

KÄIGUD         6 käiku, Shimano      

RATTAD        20"      

KAAL        22,2 kg      

RAAM             Alumiinium   

    

Tänu kokkulapitavale raamile ja akutoitel mootorile on VB1 alati sinuga kõikjal 
kuhu sa lähed! VB1 mahub kõikjale. Eriti linnades on VB1 sinu parim 
kaaslane, mis viib sind ühest kohast teise. 

*Sõiduulatus varieerub kui vähe/palju pedaale kasutatakse.  



VST ELEKTRILINE ROLLER 

 

 

 

   749.-€ 

 

 

 

 

MOOTOR           220 Watt      

AKU         48V/14 Ah VRLA Gel                

SÕIDUULATUS         35-55 km*                       

KIIRUS MAX.       25 km/h             

RATTAD        16"/14"      

KAAL        54 Kg      

LAADIMISAEG        6-8 tundi      

Pisimopeed,  millel  on  väga  madal  elektrikulu  ja  sõiduulatus  kuni 
55km. Ühtlasi on elektriroller varustatud jalapedaalidega tänu millele 
saab masinaga edasi sõita ka siis, kui aku on tühjaks saanud. 

 

*Sõiduulatust mõjutavad sellised tegurid nagu sõitja või koorma kaal, mäed ja nõlvad, tee tüüp 

(asfalt, rohi, muda), ilmastikutingimused (vihm, märg, tuuline jne), vale rehvirõhk. 

 



VS2L  ELEKTRIROLLER 

                                     

      

  

1399.-€ 

 

 

MOOTOR           1500 Watt      

AKU         60V/ 20Ah Li-Ion            

SÕIDUULATUS         68 km *                      

KIIRUS MAX.       45 km/h             

KANDEVÕIME       228 kg      

KAAL        90 kg      

LAADIMISAEG        6-8 tundi  

KÄIGUD                           edasi     

VÄRVID          valge, punane, must    

Nauditava sõidudünaamikaga ja elegantse disainiga elektriroller. 
Varustatud võimsa 1500W mootori ja 60V/20Ah akuga, mille 
sõiduulatus kuni 68km.  

*Sõiduulatust mõjutavad sellised tegurid nagu sõitja või koorma kaal, mäed ja nõlvad, tee tüüp 

(asfalt, rohi, muda), ilmastikutingimused (vihm, märg, tuuline jne), vale rehvirõhk. 



VM4  3-RATTALINE ELEKTRIROLLER                

 

 

1399.- € 

 

MOOTOR           1000 Watt      

AKU         60V/ 22Ah VRLA Gel              

SÕIDUULATUS         50 km *                      

KIIRUS MAX.       25 km/h             

KANDEVÕIME       203 kg      

KAAL        118 kg       

LAADIMISAEG        6-8 tundi  

KÄIGUD                           edasi-tagasi     

VÄRVID        valge, must, hõbedane, punane 

Elektriroller  Volta  VM4  on  stiilne  3-rattaline  pisimopeed,  mis  on  kasutatav 
aastaringselt. Tänu kolmele rattale ja tagumisel raamil asetsevatele 
tugiratastele on masin alati hästi tasakaalus ning probleemiks pole ka 
erinevate takistuste ületamine.   

*Sõiduulatust mõjutavad sellised tegurid nagu sõitja või koorma kaal, mäed ja nõlvad, tee tüüp 

(asfalt, rohi, muda), ilmastikutingimused (vihm, märg, tuuline jne), vale rehvirõhk. 


