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FISA TEHNICA 
SCUTER ELECTRIC PENTRU MOBILITATE BME4025 

 

 
Scuterul electric permite deplasarea cu usurinta a persoanelor care au dificultati de mers. Are dimensiuni 

compacte, astfel incat sa poata incapea intr-un lift de dimensiuni standard. 

 
Scuterul electric cu 4 roti este un dispozitiv special conceput pentru transportul persoanelor care se confrunta 

cu dificultati de mers care pot aparea dupa diverse interventii chirurgicale sau ca urmare a deteriorarii 

functiilor motorii. De asemenea, acest scuter este potrvit si pentru persoanele in varsta care au prezentat 

deteriorari ale functiilor motorii. 

 
Variante culoare scuter electric pentru mobilitate – rosu, gri, albastru. 

 

 
CARACTERISTICI ale scuterului electric pentru mobilitate BME2025 

 

 Latime deschis: 65 cm 

 Adancime sezut: 20 cm 

 Inaltime spatar: 44 cm 

 Lungime totala: 122 cm 

 Latime sezut/scaun: 47 cm 

 Lungime sezut: 45 cm 

 Latime loc picioare: 42 cm 

 Lungime loc picioare: 30 cm 

 Lungime cotiera: 34 cm 

 Greutate: 85 kg/ 95 kg produs in cutie 

 Voltaj: 36 V 

 Putere: 501 – 1000 W 

 Motor: 400 Wati 

 Viteza max: 12 km/ h 

 Autonomie: 40 km 

 Viteza reglabila 

 Ghidon reglabil pe inaltime 

 Scaun reglabil pe inaltime 

 Spatar reglabil 

 Suport de brate reglabil 

 Set de lumini fata/spate 

 Frana discuri spate 

 Alimentare: electric 

 Baterie: 35 AH 

 Motor DC de 24 V 

 Certificat CE 

 Garantie limitata: 2 ani 

 Suporta un utilizator cu o greutate max de 

130 kg 

 Roti din cauciuc plin. 

mailto:contact@catenapascupas.ro
http://www.catenapascupas.ro/


Tel call center: 0374.336.802 | Program comenzi telefonice: L-V 9-17 

E-mail: contact@catenapascupas.ro | www.catenapascupas.ro 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:contact@catenapascupas.ro
http://www.catenapascupas.ro/


Tel call center: 0374.336.802 | Program comenzi telefonice: L-V 9-17 

E-mail: contact@catenapascupas.ro | www.catenapascupas.ro 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com 

 

 

RECOMANDARI DE UTILIZARE 

 
 Deoarece este un dispozitiv de transport care poate fi folosit atat in spatii inchise, cat si in spatii 

deschise, este necesar sa fie folosit cu precautie. 

 Este foarte important ca inclinatia suprafetei pe care se face deplasarea sa fie mai mica de 8 grade. 

 O inclinatie mai mare de 8 grade reprezinta un risc pentru siguranta utilizatorului si poate duce si la 

deteriorarea scuterului. 

 Nu este recomandata deplasarea pe suprafete acoperite de iarba inalta. Se recomanda deplasarea 

cu viteza mica pe suprafetele neregulate sau moi si nu se recomanda folosirea scuterului pe scari 

sau scari rulante. 

 Scuterul dispune de comenzi centralizate care fac mai usoara utilizarea acestuia. 

 Scuterul se porneste cu cheia, iar langa cheie este plasat un port unde se introduce cablul pentru 

incarcarea bateriei scuterului. 

 Bateria se incarca intr-o perioada de 8-14 ore. 

 Pe consola cu comenzi se mai gasesc: claxonul, butonul de reglare a vitezei care permite reglarea 

vitezei de deplasare a scuterului, un display care arata gradul de incarcare a bateriei, doua manete 

pentru a ghida deplasarea scuterului in fata sau in spate si doua manere. 
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