Sisilisko Sähköskootterit
Puhtaasti sähköinen ajonautinto.
Ekologinen.

Edullinen.

 CO2CO2-päästöt
0 g / 100 km.
 Ei päästöjä.
 Ei melua.
 Ei katkua.









Lataus tavallisesta pistorasiasta.
Energiakulut 0,50 eur/100 km.
Pienet huoltokulut.
Ei öljynvaihtoa.
Ei vaihteiston huoltoa.
Edullinen mopon vakuutus.
Hinnat alk. 2250 eur.

Te h o k a s .

Hauska.











Kiihtyy hyvin ja nousee jyrkätkin mäet.
Voimakas sähkömoottorin suoraan takavanteessa.
Suoravetomoottorin ansiosta ei erillistä vaihteistoa.
Sähkömoottorin hyötysuhde noin 80% verrattuna
Cemoto City Cruiser (OS-110A) 3 kW.
polttomoottorin 20-30% hyötysuhteeseen.
 Tehokkaat levyjarrut etu- ja takapyörässä.
 Ota kaveri kyytiin. Rekisteröity kahdelle.

Tyylikäs retro muotoilu.
Mukava ja helppo ajaa.
Huima äänetön ajokokemus.
Kätevä kaupungissa, saat
parkkeerata pyöräparkkin.

www.sisilisko.fi

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i t – Yhteystiedot
Sisilisko Electric Vehicles Oy on sähköskoottereiden myyntiin
erikoistunut yritys. Toimipisteemme on Ylöjärvellä, Pirkanmaalla,
mutta pystymme toimittamaan sähköskoottereita kaikkialle Suomeen.
Tervetuloa koeajamaan ekologisia sähköskoottereitamme! Otathan
yhteyttä etukäteen joko sähköpostitse tai puhelimitse, kiitos.

Sähköskootteri-terveisin
Jaakko Tötterström
toimitusjohtaja, perustaja

Yhteystiedot:
Sisilisko Electric Vehicles Oy
Serlatie 16, 33450 Ylöjärvi
P. 044-099 3131
Email: info@sisilisko.fi
www.sisilisko.fi

Tekniset tiedot

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i – Miten se toimii?
1 Sähköskootteri saa energiansa penkin alle
sijoitetuista akuista. Akut ovat suojatussa paikassa
ja alhaalla joten mopon painopistekin on alhaalla.

Sähköskootterin käynnistäminen
on helppoa: avaimesta
5 vain virta päälle.
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Sähköskootterin voimanlähde on harjaton
napamoottori. Sähkömoottorin hyötysuhde on
huima n. 80% verrattuna polttomoottorin 20-30%
hyötysuhteeseen. Kestomagneetteihin perustuva
sähköinen suoravetomoottori on sijoitettu
takavanteen sisään: painopiste on alhaalla ja
vaihteistoa ei ole lainkaan mikä vähentää huollon
tarvetta ja energiahävikkiä. Sähkömoottori on
tiiviissä kotelossa suojassa pölyltä.

3 Sähköskootterin kyljestä löytyy ohjausyksikkö joka
säätää akuilta tulevan virran moottorille sopivaksi
kuljettajan ”kaasu”kahvan säädön mukaan.
Hallintalaitteet eli jarrut, vilkku, valot ja
”kaasu” ovat moottoripyöristä tutut.
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Sähköskootteri ladataan
mukana tulevalla laturilla.
Laturin virtajohto asetetaan
normaaliin sähköpistorasiaan ja
XLR-liitin yleensä mopon penkin
alla olevaan pistokkeeseen. Kun
akku on lataantunut täyteen,
laturi katkaisee latauksen
automaattisesti.
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Sisiliskon kaikissa sähköskoottereissa on sivuseisontatuki joka katkaisee virran moottorille.
Pitempiaikaiseen parkkeeraukseen on tarkoitettu taaempana oleva keskiseisontatuki.

Sähköskootterin mittaristo on saman
tapainen kuin perinteisessä mopossa,
mutta bensamäärän sijaan
sähkömopossa on akun varauksesta
kertova mittari (kuvassa oikealla).

Tekniset tiedot

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i t – Mallit
Sisilisko Electric Vehicles Oy on tehokkaiden ja tyylikkäiden Cemoto City Cruiser ja Sprinter sähköskoottereiden virallinen
jälleenmyyjä Tampereen alueella. Toimitamme Cemotoja myös muualle Suomeen. Cemotojen toimitusaika on yleensä lyhyt:
varastostamme löytyy useita värivaihtoehtoja. Kaikki myymämme sähköskootterit ovat EEC-hyväksyttyjä L1e-luokiteltuja
mopoja joiden huippunopeus on 45 km/h.

Te h o a j a t y y l i ä .

Cemoto City Cruiser

Cemoto City Cruiser
sähköskootterissa on
voimakas 3000 W mottori,
jolla moposkootteri liikkuu
vaivattomasti jyrkätkin
ylämäet. Se on rekisteröity
kahdelle hengelle. Siinä on
nestetoimiset levyjarrut
edessä ja takana. Cruiser
on valintasi jos haluat
tehoa ja rentoa tyyliä.

Ajoneuvoluokka
Moottorin teho
Akku
Laturi
Latausaika
Akun kesto
Toimintasäde
Nousukyky
Mitat (pituus x
leveys x korkeus)
Akseliväli (mm)
Omamassa
Suurin kok.massa
Etujarru/takajarru
Rengaskoko
Rekisteröity
Värivaihtoehdot
Takuu
Hinta

L1e/mopo, max. 45 km/h
3000 W
48V 38Ah lyijygeeliakku
48VDC 6A
4 - 5 tuntia
n. 500 latausta
45 - 50 km
> 21 astetta
1875 x 890 x 1090 (mm)
1280 mm
129 kg
329 kg
Levy/Levy
3,5”/10”
2 henkilölle
Punainen, musta,
valkoinen ja harmaa.
Myös metalliväreissä.
12 kk
2450 eur (sis. alv 23%)

Tekniset tiedot

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i t – Mallit
Sisilisko Electric Vehicles Oy on tehokkaiden ja tyylikkäiden Cemoto City Cruiser ja Sprinter sähköskoottereiden virallinen
jälleenmyyjä Tampereen alueella. Toimitamme Cemotoja myös muualle Suomeen. Cemotojen toimitusaika on yleensä lyhyt:
varastostamme löytyy useita värivaihtoehtoja. Kaikki myymämme sähköskootterit ovat EEC-hyväksyttyjä L1e-luokiteltuja
mopoja joiden huippunopeus on 45 km/h.

Cemoto Sprinter sähköskootterissa on voimakas
3000 W mottori, jolla moposkootteri liikkuu
vaivattomasti jyrkätkin ylämäet. Sprinter on
rekisteröity kahdelle hengelle ja siinä on
12 tuuman renkaat ja reilu maavara.
Sprinterissä on sekä edessä että takana
nestemäiset levyjarrut.

Sporttista menoa.

Cemoto Sprinter
Ajoneuvoluokka
Moottorin teho
Akku
Laturi
Latausaika
Akun kesto
Toimintasäde
Nousukyky
Mitat (pituus x
leveys x korkeus)
Akseliväli (mm)
Omamassa
Suurin kok.massa
Etujarru/takajarru
Rengaskoko
Rekisteröity
Värivaihtoehdot
Takuu
Hinta

L1e/mopo, max. 45 km/h
3000 W
48V 38Ah lyijygeeliakku
48VDC 6A
4 - 5 tuntia
n. 500 latausta
45 - 50 km
> 21 astetta
1970 x 700 x 1176 (mm)
1435 mm
135 kg
334 kg
Levy/Levy
3,5”/12”
2 henkilölle
Punainen, musta,
valkoinen ja harmaa.
Myös metalliväreissä.
12 kk
2450 eur (sis. alv 23%)

Tekniset tiedot

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i t – Mallit
Sisilisko Electric Vehicles Oy:n omaa maahantuontia ovat kaksi tyylikästä sähköskootteria: Sisilisko Retro ja Sharp.
Molemmissa on 2000W moottori ja ne ovat saatavilla kahdella eri akkuversiolla: lyijygeeliakuilla tai LiFePO4-akulla. Kaikki
myymämme sähköskootterit ovat EEC-hyväksyttyjä L1e-luokiteltuja mopoja joiden huippunopeus on 45 km/h.

Sisilisko Retro
Vi ntage vauhti a.
Sisilisko Retro on tyylikäs kaksivärinen sähköskootteri vintage henkeen.
Retro mallia on saatavilla rajoitettu erä lyijygeeli- tai LiFePO4-akulla.
Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Ajoneuvoluokka
Moottorin teho
Akku
Laturi
Latausaika
Akun kesto
Toimintasäde
Nousukyky
Mitat (pituus x
leveys x korkeus)
Akseliväli (mm)
Omamassa
Suurin kok.massa
Etujarru/takajarru
Rengaskoko
Rekisteröity
Värivaihtoehdot
Takuu
Hinta
(sis. alv. 23%)

L1e/mopo, max. 45 km/h
2000 W
60V 38Ah lyijygeeliakku tai
60V 40Ah LiFePO4-akku
60VDC 5A (lyijygeeli)
73VDC 5A (LiFePO4)
5 - 6 tuntia
n. 500 latausta (lyijygeeli)
n. 1500 latausta (LiFePO4)
35 - 45 km (lyijygeeli)
45 - 50 km (LiFePO4)
> 18 astetta
1900 x 890 x 1100 (mm)
1250 mm
135 kg (geeli), 110 kg (LiFePO4)
285 kg
Levy/Levy
3,0”/10”
2 henkilölle
Sinivalkoinen, vihreävalkoinen
ja mustavalkoinen.
12 kk
2250 eur (lyijygeeli)
3450 eur (LiFePO4)

Tekniset tiedot

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i t – Mallit
Sisilisko Electric Vehicles Oy:n omaa maahantuontia ovat kaksi tyylikästä sähköskootteria: Sisilisko Retro ja Sharp.
Molemmissa on 2000W moottori ja ne ovat saatavilla kahdella eri akkuversiolla: lyijygeeliakuilla tai LiFePO4-akulla. Kaikki
myymämme sähköskootterit ovat EEC-hyväksyttyjä L1e-luokiteltuja mopoja joiden huippunopeus on 45 km/h.

Sisilisko Sharp
Särmikäs sportti.
Sisilisko Sharp on kineettisesti muotoiltu nuorekas sähköskootteri.
Sharp mallia on saatavilla rajoitettu erä lyijygeeli- tai LiFePO4-akulla.
Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Ajoneuvoluokka
Moottorin teho
Akku
Laturi
Latausaika
Akun kesto
Toimintasäde
Nousukyky
Mitat (pituus x
leveys x korkeus)
Akseliväli (mm)
Omamassa
Suurin kok.massa
Etujarru/takajarru
Rengaskoko
Rekisteröity
Värivaihtoehdot
Takuu
Hinta
(sis. alv. 23%)

L1e/mopo, max. 45 km/h
2000 W
60V 38Ah lyijygeeliakku tai
60V 40Ah LiFePO4-akku
60VDC 5A (lyijygeeli)
73VDC 5A (LiFePO4)
5 - 6 tuntia
n. 500 latausta (lyijygeeli)
n. 1500 latausta (LiFePO4)
35 - 45 km (lyijygeeli)
45 - 50 km (LiFePO4)
> 18 astetta
1880 x 750 x 1150 (mm)
1280 mm
138 kg (geeli), 113 kg (LiFePO4)
288 kg
Levy/Levy
3,0”/10”
2 henkilölle
Metallinpunainen (lyijygeeli)
Lyijyn harmaa (LiFePO4)
12 kk
2250 eur (lyijygeeli)
3450 eur (LiFePO4)

Tekniset tiedot

S i s i l i s k o S ä h k ö s k o o t t e r i t – Mallit

Cemoto City Cruiser OS-110C

Cemoto Sprinter OS-310C

Sisilisko Retro MTL-EB-023

Sisilisko Sharp MTL-EB-042

Ajoneuvoluokka

L1e/mopo, max. 45 km/h

L1e/mopo, max. 45 km/h

L1e/mopo, max. 45 km/h

L1e/mopo, max. 45 km/h

Moottorin teho

3000 W

3000 W

2000 W

2000 W

Akku

48V 38Ah lyijygeeliakku

48V 38Ah lyijygeeliakku

60V 38Ah lyijygeeliakku tai
60V 40Ah LiFePO4-akku

60V 38Ah lyijygeeliakku tai
60V 40Ah LiFePO4-akku

Latausaika

4 - 5 tuntia

4 - 5 tuntia

5 - 6 tuntia

5 - 6 tuntia

Akun kesto

n. 500 latausta

n. 500 latausta

Toimintasäde

45 - 50 km

45 - 50 km

n. 500 latausta (lyijygeeli)
n. 1500 latausta (LiFePO4)
35 - 45 km (lyijygeeli)
45 - 50 km (LiFePO4)

n. 500 latausta (lyijygeeli)
n. 1500 latausta (LiFePO4)
35 - 45 km (lyijygeeli)
45 - 50 km (LiFePO4)

Nousukyky

> 21 astetta

> 21 astetta

> 18 astetta

> 18 astetta

Mitat (pituus x
leveys x korkeus)

1875 x 890 x 1090 (mm)

1970 x 700 x 1176 (mm)

1900 x 890 x 1100 (mm)

1880 x 750 x 1150 (mm)

Akseliväli (mm)

1280 mm

1435 mm

1250 mm

1310 mm

Omamassa

129 kg

135 kg

135 kg (lyijygeeli)
110 kg (LiFePO4)

138 kg (lyijygeeli)
113 kg (LiFePO4)

Suurin kok.massa

329 kg

334 kg

285 kg

288 kg

Etujarru/takajarru

Levy/Levy

Levy/Levy

Levy/Levy

Levy/Levy

Rengaskoko

3,5”/10”

3,5”/12”

3,0”/10”

3,0”/12”

Rekisteröity

2 henkilölle

2 henkilölle

2 henkilölle

2 henkilölle

Värivaihtoehdot

Punainen, musta, valkoinen ja
harmaa. Myös metalliväreissä.

Punainen, musta, valkoinen ja
harmaa. Myös metalliväreissä.

Sinivalkoinen, vihreävalkoinen
ja mustavalkoinen.

Metallin punainen (lyijygeeli)
Lyijyn harmaa (LiFePO4)

Takuu

12 kk

12 kk

12 kk

12 kk

Hinta*
(sis. alv. 23%)

2450 eur

2450 eur

2250 eur (lyijygeeli)
3450 eur (LiFePO4)

2250 eur (lyijygeeli)
3450 eur (LiFePO4)

* Hinnat noudettuna. Mahdolliset toimituskulut lisätään hintaan.

