
HULAJNOGI ELEKTRYCZNE
www.neoline-polska.pl



Akumulator: 36 V / 7,5 Ah Moc: 350 W Waga: 13,1 kg Koła: przód 10" z dętką
tył 10,5" bezdętkowe

Hamulce: tylny tarczowy
+ elektroniczny

LEKKA MIEJSKA HULAJNOGA

O WYSOKIM KOMFORCIE JAZDY PO

RÓŻNYCH NAWIERZCHNIACH

UKRYTE LINKI
I PRZEWODY

Hulajnoga Elektryczna

neoline-polska.pl



Tylny hamulec tarczowy + elektrycznyTylny hamulec tarczowy + elektrycznyTylny hamulec tarczowy + elektryczny Wygodny i lekki mechanizm składaniaWygodny i lekki mechanizm składaniaWygodny i lekki mechanizm składania
Przednie koło: opona 10" z dętkąPrzednie koło: opona 10" z dętką
Tylne koło: opona 10,5" bezdętkowaTylne koło: opona 10,5" bezdętkowa
Przednie koło: opona 10" z dętką
Tylne koło: opona 10,5" bezdętkowa

Składanie w 3 sekundySkładanie w 3 sekundySkładanie w 3 sekundy

Hamulec tarczowyHamulec tarczowyHamulec tarczowy

Duży prześwit 130/105 mmDuży prześwit 130/105 mmDuży prześwit 130/105 mm

Maksymalny zasieg na jednymMaksymalny zasieg na jednymMaksymalny zasieg na jednym

do 25 kmdo 25 kmdo 25 kmHULAJNOGA ELEKTRYCZNA ładowaniu:ładowaniu:ładowaniu:

Podwyższony komfortPodwyższony komfortPodwyższony komfort

10,5"10"
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Silnik w tylnym koleSilnik w tylnym koleSilnik w tylnym kole Przednie i tylne oświetlenie LEDPrzednie i tylne oświetlenie LEDPrzednie i tylne oświetlenie LED
Wyświetlacz informacyjnyWyświetlacz informacyjny
 i mechaniczny dzwonek i mechaniczny dzwonek

Wyświetlacz informacyjny
 i mechaniczny dzwonek

Szeroki podestSzeroki podestSzeroki podest

Silnik o wysokiej sprawnościSilnik o wysokiej sprawnościSilnik o wysokiej sprawności

Tylne światło z funkcją STOPTylne światło z funkcją STOPTylne światło z funkcją STOP

Prędkość maksymalna:Prędkość maksymalna:Prędkość maksymalna:

do 30 km/hdo 30 km/hdo 30 km/hHULAJNOGA ELEKTRYCZNA
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Może być ograniczona zgodnie z krajowymi przepisami.



LEKKA MIEJSKA HULAJNOGA

Z POWIĘKSZONYM AKUMULATOREM 

I WYSOKIM KOMFORTEM JAZDY

Akumulator: 36 V / 10 Ah Moc: 350 W Waga: 13,8 kg Koła: przód i tył 10,5"
szerokie bezdętkowe

Hamulce: przód bębnowy
+ tył elektroniczny E-ABS

UKRYTE LINKI
I PRZEWODY

Hulajnoga Elektryczna

neoline-polska.pl



Przedni hamulec bębnowyPrzedni hamulec bębnowy
+ tylny hamulec elektryczny+ tylny hamulec elektryczny
Przedni hamulec bębnowy

+ tylny hamulec elektryczny
Szerokie pompowane koła Szerokie pompowane koła 

z bezdętkowymi oponami 10,5"z bezdętkowymi oponami 10,5"
Szerokie pompowane koła 

z bezdętkowymi oponami 10,5"

10,5"

Składanie w 3 sekundySkładanie w 3 sekundySkładanie w 3 sekundy

Maksymalny zasieg na jednymMaksymalny zasieg na jednymMaksymalny zasieg na jednym

do 40 kmdo 40 kmdo 40 kmHULAJNOGA ELEKTRYCZNA ładowaniu:ładowaniu:ładowaniu:

Podwyższony komfortPodwyższony komfortPodwyższony komfort

Hamulec bębnowyHamulec bębnowyHamulec bębnowy

Wygodny i lekki mechanizm składaniaWygodny i lekki mechanizm składaniaWygodny i lekki mechanizm składania
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Duży prześwit 140/105 mmDuży prześwit 140/105 mmDuży prześwit 140/105 mm

neoline-polska.pl



Silnik w tylnym koleSilnik w tylnym koleSilnik w tylnym kole Przednie i tylne oświetlenie LEDPrzednie i tylne oświetlenie LEDPrzednie i tylne oświetlenie LED
Wyświetlacz informacyjnyWyświetlacz informacyjny
 i mechaniczny dzwonek i mechaniczny dzwonek

Wyświetlacz informacyjny
 i mechaniczny dzwonek

Szeroki podestSzeroki podestSzeroki podest

Tylne światło z funkcją STOPTylne światło z funkcją STOPTylne światło z funkcją STOP

Prędkość maksymalna:Prędkość maksymalna:Prędkość maksymalna:

do 30 km/hdo 30 km/hdo 30 km/hHULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Silnik o wysokiej sprawnościSilnik o wysokiej sprawnościSilnik o wysokiej sprawności
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Może być ograniczona zgodnie z krajowymi przepisami.



MIEJSKA HULAJNOGA O PODWYŻSZONYM

ZASIĘGU I KOMFORCIE

Akumulator: 36 V / 12,5 Ah Moc: 350 W Waga: 14,2 kg Koła: przód i tył 10,5"
szerokie bezdętkowe

Hamulce: przód bębnowy
+ tył elektroniczny E-ABS

UKRYTE LINKI
I PRZEWODY

Hulajnoga Elektryczna

neoline-polska.pl



Przedni hamulec bębnowyPrzedni hamulec bębnowy
+ tylny hamulec elektryczny+ tylny hamulec elektryczny
Przedni hamulec bębnowy

+ tylny hamulec elektryczny
Szerokie pompowane koła Szerokie pompowane koła 

z bezdętkowymi oponami 10,5"z bezdętkowymi oponami 10,5"
Szerokie pompowane koła 

z bezdętkowymi oponami 10,5"

10,5"

Wygodny i lekki mechanizm składaniaWygodny i lekki mechanizm składaniaWygodny i lekki mechanizm składania

Składanie w 3 sekundySkładanie w 3 sekundySkładanie w 3 sekundy

Hamulec bębnowyHamulec bębnowyHamulec bębnowy

Podwyższony komfortPodwyższony komfortPodwyższony komfort

Maksymalny zasieg na jednymMaksymalny zasieg na jednymMaksymalny zasieg na jednym

do 50 kmdo 50 kmdo 50 kmładowaniu:ładowaniu:ładowaniu:HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
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Duży prześwit 140/105 mmDuży prześwit 140/105 mmDuży prześwit 140/105 mm

neoline-polska.pl



Silnik w tylnym koleSilnik w tylnym koleSilnik w tylnym kole Przednie i tylne oświetlenie LEDPrzednie i tylne oświetlenie LEDPrzednie i tylne oświetlenie LED
Wyświetlacz informacyjnyWyświetlacz informacyjny
 i mechaniczny dzwonek i mechaniczny dzwonek

Wyświetlacz informacyjny
 i mechaniczny dzwonek

Szeroki podestSzeroki podestSzeroki podest

Prędkość maksymalna:Prędkość maksymalna:Prędkość maksymalna:

do 30 km/hdo 30 km/hdo 30 km/hHULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Silnik o wysokiej sprawnościSilnik o wysokiej sprawnościSilnik o wysokiej sprawności

Tylne światło z funkcją STOPTylne światło z funkcją STOPTylne światło z funkcją STOP
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Może być ograniczona zgodnie z krajowymi przepisami.



Rama
Akumulator
Czas ładowania akumulatora 
Moc silnika
Prędkość maksymalna
Zasięg na jednym ładowaniu
Hamulce

Koła
 
Szybki mechanizm składania
Maksymalne obciążenie
Zdolność pokonywania wzniesień  
Oświetlenie przednie
Wymiary po rozłożeniu
Waga

aluminium
36 V / 7.5 Ah
do 6 godzin

350 W
do 30 km/h *
do 25 km

tylny tarczowy +
elektroniczny z czuj. reakcji

pompowane, przód 10”, 
tył 10,5”

tak
120 kg
do 15°
2,4 W

1115 × 440 × 1175 mm
13.1 kg 

aluminium
36 V / 10 Ah
do 8 godzin

350 W
do 30 km/h *
do 40 km

przedni bębnowy +
tylny elektroniczny E-ABS

przód i tył szerokie
10,5” pompowane

tak
120 kg
do 15°
2,4 W

1120 × 440 × 1185 mm
13.8 kg 

aluminium
36 V / 12.5 Ah

do 9 godzin
350 W

do 30 km/h *
do 50 km

przedni bębnowy +
tylny elektroniczny E-ABS

przód i tył szerokie
10,5” pompowane

tak
120 kg
do 15°
2,4 W

1120 × 440 × 1185 mm
14.2 kg 

ESSA, 35-230 Rzeszów, ul. Jana Robaka 7
tel.: 17 857-58-30,  e-mail: info@essa.com.pl
 

www.neoline-polska.pl

* Maksymalna prędkość może być ograniczona elektronicznie zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów.
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