
iMOVING X1 Sammenleggbar elektrisk Scooter 
iMOVING X1, en robust elektrisk scooter som på få sekunder forandres fra et trygt 
kjøretøy til en trillbar koffert 

 
 
Anvendelse 
Ideen med iMoving X1 er å ha et trygt og 

funksjonelt kjøretøy som på sekunder forandres 

til en trillbar koffert. 

Du kan kjøre iMoving X1 til tog eller bane, 

konvertere den til en hendig koffert med gode 

hjul og enkelt trille den ombord, uten å måtte 

løse billett for den. Fremme kan du trille den 

gjennom travle sentrumsgater til jobben, eller 

konvertere den tilbake til Scooter om det er 

hensiktsmessig. 

Bor du i leilighet og har behov for et enkelt 

kjøretøy for å komme deg rundt, så bør du 

vurdere iMoving X1. Sammenfoldet kan den tas 

med opp i heisen og tar ikke mye lagringsplass. 

iMoving X1 tar heller ikke store plassen i et 

bagasjerom, deles den i 2 er den også grei å 

løfte. 

Med "fly batteri" opsjonen kan iMOVING X1 tas 

med på fly. Les mere om dette og se de 

nødvendige dokumentene under fanearket 

"Dokumenter" på  www.prps.no 

Bruk 
Betjeningspanelet på iMoving X1 er veldig 

enkelt. Ved hjelp av piltaster settes ønsket trinn 

for hastighets nivået, retningen settes ved hjelp 

av en enkel bryter, så er det bare å justere 

hastighet ved hjelp av en spak med 

tommelfingeren. 

iMoving X1 har god aksel avstand mellom 

bakhjulene som gjør den veldig trygg og stødig 

for bruk langs vei og sykkelstier med stein eller 

asfalt dekket, vi anbefaler ikke å bruke iMoving 

X1 i terreng  

Mekanisk er iMoving X1 svært avansert og vi 

anbefaler derfor ikke å bruke den på støvetet 

grus veier, da sand kan påvirker mekanismene. 

Den bør heller ikke brukes i regnvær.  

Utstyr 

iMoving X1 har en USB kontakt på frontpanelet, 

denne kan brukes til å lade mobiltelefon eller 

annet utstyr. Den har en frontlykt, som kobles til 

USB kontakten og en oppladbar baklykt som 

kan lades fra USB kontakten. 

 

http://www.prps.no/


Ekstra Utstyr 
● 360° sort mobiltelefon holder  

● Sort koffert trekk 

● “Flybatteri”, gjør at du kan ta scooteren med på fly 

 

  

 
 
Tekniske Detaljer  

Motor 48V 250W BLDC HAll 
DC Børsteløs Motor 

Maksimum Hastighet 12 km/h 

 
Batteri 

LG18650 Lithum-ion 
Batteri, 48V 8,8 Ah 

Rekkevidde 40 km 

Gear 6 forskjellige hastighets 
nivåer 

    

Dekk Solide, punkteringsfrie 
dekk 

Fronthjul 8" 

    Bak hjul 9" 

Bremse type Automatiske, elektro 
mekaniskt 

Maks fører vekt 120 kg 

Lade tid 4 timer  Konvertering 5 sekunder 

Vekt 28 kg (uten batteri)     
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