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Op de beurs in Milaan konden we al eerder kennismaken met ECOOTER 
maar inmiddels is het merk leverbaar op de Nederlandse en Belgische 
markt en wordt het vertegenwoordigd door Asian Gear uit Roelofarendsveen.

E1S 
Het merk lanceerde vorig jaar het 
revolutionaire model E1S op de 
Nederlandse markt en al snel bleek 
deze elektrische scooter een schot in 
de roos. Niet gek ook want vloeiende 

lijnen worden gecombineerd met 
fraaie en betrouwbare techniek. 
Meest opvallende is de single arm 
voorvering en de 3.000W midden-
motor die ‘gevoed’ wordt door een 
krachtige 60V/32Ah accu. Deze ‘in-

stapper’ komt al tot een reële 80 
km actieradius en daarmee word 
je al heel goed bediend, maar het 
kan altijd nóg beter, met de komst 
van de E2.

GROTE BROER E2
De E2 wordt boven het model E1S 
gepositioneerd waarbij de nadruk 
ligt op actieradius en dan met name 
om deze aan te passen aan de wens 
van de rijder. Dat is tegelijkertijd 
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Motor 3.000W, centraal geplaatst 
Accu Lithium-ion 60V/32Ah 
Gewicht 79kg (zonder batterij)
Actieradius 80 km (fabrieksopgave)
Laadtijd 4,5 - 6 uur
Remmen voor schijfrem 
Remmen achter schijfrem
Band voor 100/60-12”
Band achter 100/60-12”
Afmetingen 1.750 x 645 x 1.075 mm
Kleuren mat zwart, wit/zilver, blauw/zilver, 
mat grijs/zilver
Prijs NL/BE €2.499,- (excl. onvermijdelijke kosten) 
Importeur NL Asiangear BV 
Website ecooter.nl

// ECOOTER E1S (25km/u)

Motor 3.000W, centraal geplaatst 
Accu Lithium-ion 64V/30Ah 
Gewicht 78kg (zonder batterij)
Actieradius 80 km (fabrieksopgave)
Laadtijd 3 - 6 uur
Remmen voor schijfrem 
Remmen achter schijfrem
Band voor 100/80-12”
Band achter 100/80-12”
Afmetingen 1.840 x 700 x 1.110 mm
Kleuren mat zwart, mat grijs
Prijs NL/BE €2.599,- (excl. onvermijdelijke kosten) 
Importeur NL Asiangear BV 
Website ecooter.nl

Prijzen 25km/u en 45km/u:
E2 30Ah € 2.599,-
E2 40Ah € 2.849,-
E2 50Ah (30Ah + 20Ah) € 3.199,-
E2 60Ah (40Ah + 20Ah) € 3.449,-
Accu 20Ah € 600,-

E2R motorscooter 40Ah € 3.699,-
E2R motorscooter 60Ah € 4.299,-

// ECOOTER E2 (25km/u)

ook ineens wat deze elektrische 
scooter zo uniek maakt. Het model 
kent net als de E1S mooie ronde 
vormen en is technisch helemaal 
up to date! Een volledig digitaal dash- 
board, LED verlichting en een centrale 
3.000W middenmotor waarbij de  
45 km/u versie over maar liefst 130Nm 

koppel beschikt! Er is zelfs een motor- 
scooter versie met een 4.000W motor 
en 165Nm koppel! Een waarde die 
nog niet zo lang geleden thuishoorde 
in een knappe auto met benzinemotor! 

OPTIE 2E ACCU
De E2 is standaard leverbaar met 

een 64V/30Ah, maar is naar wens 
uit te breiden met een 2e accu van 
64V/20Ah wat de actieradius flink 
vergroot. Daarnaast is het model 
ook leverbaar met een 64V/40Ah. 
Wie deze uitbreidt met een 20Ah 
accu komt met een 25 km/u versie 
tot een theoretische actieradius 

van maar liefst 160 km (fabrieks-
opgave). Oftewel van Almere naar 
Groningen zonder ook maar een keer 
op te laden! Wie na het lezen al op 
weg is naar zijn scooterdealer moet 
nog even geduld hebben. De E2 zal 
vanaf juni/juli leverbaar worden. Deze 
scooter wil je gewoon hebben!


