VEÍCULO ELÉTRICO LATINO-AMERICANO

Eletricz lança novos monociclo elétrico
e patinete elétrico no seu estande
A Eletricz, distribuidora com sede em São Paulo (SP), que já virou referência em
veículos elétricos portáteis no País, expõe 17 veículos em seu estande na feira
“Veículo Elétrico Latino-Americano”, que acontece no Transamérica Expo
Center, na capital paulista, entre os dias 1º e 3 de outubro. Há dois lançamentos
que estão sendo apresentados para o público e começam a ser vendidos já
nesta semana: o Monociclo Elétrico KS 16X e o Patinete Elétrico OXO.
O lançamento do Monociclo Elétrico KS 16X (R$ 13.311,00) é o mais aguardado
do ano para este setor. A KingSong surpreendeu os entusiastas deste mercado
ao apresentar um monociclo elétrico de altíssima performance com um design
diferente de tudo que a empresa já havia desenvolvido. O modelo possui motor
com 2.200 W de potência, que lhe garante velocidade máxima de 50 km/h com
o máximo de conforto e segurança. A bateria de 1.554 W/h garante até 140
quilômetros de autonomia com uma só carga, sendo que seu recarregamento
leva em torno de 14 horas com um carregador simples de 1,5 A.
Um dos diferenciais tecnológicos desse modelo são as dimensões do seu pneu,
com 16 polegadas de diâmetro e 3 polegadas de largura, o que garante uma
experiência diferenciada para o usuário, com muito mais conforto e suavidade
nas curvas. O equipamento também vem com duas entradas USB, que permite a
utilização de dois carregadores simultâneos, o que reduz pela metade o tempo
de recarga. Opcionalmente, o veículo ainda conta com o acessório Fast Charger,
de 2,5 A, que acelera o recarregamento. Com essa tecnologias, o tempo de
recarga do veículo pode chegar somente a 5,2 horas.
Os pedais do modelo estão localizados a 18 cm de distância do solo, e possuem
imãs para eu sejam facilmente abertos ou recolhidos à sua posição de origem. O
veículo ainda possui conexão Bluetooth com um aplicativo no smartphone.
Neste app é possível ter acesso a várias informações sobre o monociclo, como
sua autonomia e velocidade atual. É possível também, por meio deste app,
limitar a velocidade máxima do veículo.
MELHOR PATINETE DO MERCADO
Considerado o melhor patinete do mercado brasileiro, o Patinete Elétrico OXO é
fabricado pela marca israelense Inokim em sua fábrica na China. O veículo se

destaca de outros modelos de patinetes elétricos à venda no Brasil,
especialmente dos modelos disponíveis para locação nas ruas, pelo seu porte
avantajado e desempenho superior. O veículo conta com dois motores de 1000
W com poderosas baterias de lítio (um conjunto de motor/bateria em cada
roda), prancha larga para melhor posicionamento dos pés e também para
garantir mais estabilidade e segurança durante a condução, suspensões
ajustáveis (que oferecem maios estabilidade em velocidades maiores e mais
conforto em terrenos irregulares), velocidade máxima de 65 km/h, design dos
pneus (com medidas de 10 x 2,5 polegadas) inspirado em turbinas de avião para
refletir toda a sua potência e baixo peso (apenas 33 kg). O modelo pode
facilmente ser dobrado e carregado pelo usuário durante trechos mais longos
nos quais o cliente opte, por exemplo, por pegar um metrô. O modelo está
disponível na cor preta, com detalhes em laranja.
OUTROS VEÍCULOS EXPOSTOS NO EVENTO
A grande atração da Eletricz na feira “Veículo Elétrico Latino-Americano” são os
seus monociclos elétricos, todos eles da marca chinesa KingSong, da qual é
distribuidora exclusiva no Brasil, com preços entre R$ 3.474,00 e R$ 14.490,00.
Além do novo Monociclo Elétrico KS 16X, estão expostos também os seguintes
modelos: KS 14M (R$ 3.474,00), KS 14D (R$ 4.491,00 KS 16S (R$ 6.741,00), KS
18L (R$ 10.791,00) e KS 18XL (R$ 14.940,00). “Andar de monociclo elétrico é
certamente a forma de locomoção mais versátil, ágil e divertida que existe”,
afirma Márcio Canzian, um dos sócios da Eletricz.
Monociclos elétricos são equipados com a tecnologia self-balance, que utiliza
um giroscópio eletrônico como estabilizador, em conjunto com um
acelerômetro e placas de comando. Esse conjunto de recursos garante uma
experiência de pilotagem extremamente segura, agradável e divertida para os
usuários. O modelo de entrada da linha é o Monociclo Elétrico KS 14M, da
KingSong, que custa R$ 3.474,00. É um modelo compacto, equipado com roda
aro 14 e que pesa somente 13 kg, o que facilita muito seu transporte quando
ele não está rodando.
Apesar de compacto, atinge 20 km/h de velocidade máxima e é capaz de
superar qualquer subida mais íngreme, já tendo vencido, durante testes,
rampas com até 28 graus de inclinação com uma carga de 120 kg. Sua bateria de
174 W/h oferece autonomia de 15 a 18 km. O veículo também possui conexão
Bluetooth com um aplicativo no smartphone. Neste app é possível ter acesso a
várias informações sobre o monociclo, como sua autonomia e velocidade atual.
Neste app também é possível definir um limite de velocidade e ainda alterar o

modo dos faróis para estático ou feixe luminoso, de acordo com as condições.
O modelo também conta com luzes LED nas laterais e luzes de freios.
Além do Patinete Elétrico OXO, da Inokim, a Eletricz também expõe outros
modelos que já estão disponíveis no mercado nacional: Patinete Light Super 2
(com cinco unidades, em cores diferentes, com preço de R$ 6.255,00 cada um),
Patinete Quick 3 (R$ 8.490,00), Patinete Mini 2 (R$ 4.990,00).
Para completar, a distribuiora ainda mostra sua Mini Bicicleta Elétrica Eletricz
EZ1 (R$ 5.391,00). O modelo é dobrável, fácil de carregar na mão e apresenta
design extremamente moderno. As bicicletas elétricas têm despontando como
uma alternativa de transporte urbano inteligente, sustentável e muito versátil e
cabe em qualquer cantinho. Se a chuva apertar, por exemplo, é muito fácil
pegar um Uber e acomodá-la dobrada no porta-malas do carro.
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