
AFISCOOTER BREEZE S3 / S4 

Ο Αυτοκράτορας στα ηλεκτροκίνητα σκούτερ ! 

Η νέα γενιά AFISCOOTER BREEZE S3 & S4 ήρθε να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση οδηγικής συμπερι-
φοράς με περισσότερες καινοτομίες. Συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να σαρώνουν τα βραβεία ως τα πιο ισχυρά 
ηλεκτροκίνητα αμαξίδια στην παγκόσμια αγορά. Με τεχνογνωσία και συμπεριφορά μοτοσυκλέτας αφήνει όλα τα 
άλλα πίσω. 

Τα δυνατά σημεία του AFISCOOTER BREEZE S 
 
• Τετράτροχο S4 ή τρίτροχο S3 ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 

• Αθόρυβος, αυθεντικός γερμανικός κινητήρας ενισχυμένος με αγγλικές 
στεγανές ηλεκτρονικές πλακέτες. 

• Ηλεκτρομαγνητικά φρένα και επιπλέον μηχανικό φρένο (ταμπούρο). 

• Απορρόφηση κραδασμών με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ σε κάθε τροχό. 

• Ζάντες αλουμινίου και ελαστικά μοτοσυκλέτας. 

• Φώτα πορείας LED, φλας, αλάρμ, κόρνα & αυτόματη ένδειξη των STOP 
στο φρενάρισμα. 

• Ορθοπεδικό, ανατομικό, περιστρεφόμενο κάθισμα με δυνατότητα στάσης 
σε πέντε θέσεις, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος & εμπρός-πίσω. 

• Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. 

Έκδοση με 4 τροχούς Έκδοση με 3 τροχούς 

Διατίθεται: 

• με 3 τροχούς (έκδοση S3) για μεγαλύτερη ευελιξία. 

• με 4 τροχούς (έκδοση S4) για καλύτερη σταθερότητα. 



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Διαθέσιμοι συνδυασμοί: 
• Τελική ταχύτητα 15Km/h – Μονό κάθισμα 

• Τελική ταχύτητα 12Km/h – Διπλό κάθισμα 

• Τελική ταχύτητα 15Km/h – Τροχοί GT – Μονό κάθισμα 

• Τελική ταχύτητα 12Km/h – Τροχοί GT – Διπλό κάθισμα 

    S3 S4 

Μήκος αμαξιδίου cm 155 165 

Πλάτος αμαξιδίου cm 68 68 

Πλάτος αμαξιδίου με τροχούς GT cm 88 88 

Ύψος αμαξιδίου cm 125 125 

Ύψος αμαξιδίου με σκέπαστρο cm 164 164 

Απόσταση από το έδαφος cm 12,5 12,5 

Βάρος με μπαταρίες Kg 153 155 

Βάρος χωρίς μπαταρίες Kg 106 108 

Επιπλέον βάρος σκέπαστρου Kg +12 +12 

Επιπλέον βάρος τροχοί GT Kg +10 +10 

Αυτονομία Km 45 45 

Μέγιστο φορτίο (επιβάτης+αποσκευές) Kg 200 200 

Τελική ταχύτητα Km/h 15 15 

Μέγιστη κλίση ανάβασης μοίρες / % 11° (20 %) 11° (20 %) 

Ακτίνα περιστροφής cm 143 228 

Πλάτος καθίσματος cm 46 46 

Τροχοί εμπρός  3X10'' 4.1/3.5X6" 

Τροχοί πίσω  3.5X10" 3.5X10" 

Μπαταρία  12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια 

Κινητήρας  24V DC, 1300W 24V DC, 1300W 

Χρώματα  Ασημί Ασημί/ Μπλε / Σκούρο γκρι 

Αξεσουάρ 

Σκέπαστρο. Προσαρμόζεται σε S3 και S4. Διάφανα πλαϊνά καλύμματα σκέπαστρου για προστα-
σία από βροχή. Προσαρμόζεται σε S3 και S4. 


