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 اسکوتر برقی چیست 

یک وسیله جذاب است که امروزه افراد در تمام سنین از آن استفاده می  برقی اسکوتر

دکنندگان مختلفی انواع متفاوتی از آن را به بازار  نمایند. با توجه به اینکه امروزه تولی 

 .عرضه می دارند لذا انتخاب یک گزینه عالی دشوار است

در اختیارتان قرار داده شده است   اینترنتی خرید راهنمای در همین راستا در این مقاله یک

 .و کارآمد را خریداری نمایید ارزان برقی اسکوتر تا بتوانید یک

 نترنتی اسکوتر برقیراهنمای خرید ای

یک روش حمل و نقل سازگار با محیط زیست است و به همان اندازه که   برقی اسکوتر

 .راحت و سرگرم کننده است، کارآمد نیز می باشد

اما با همه گزینه های موجود، چگونه اسکوتر با کیفیتی را انتخاب کنیم که ایمنی شما را در 

را جمه آوری نموده ایم تا به شما در   برقی اسکوتر دخری اولویت قرار دهد؟ ما این راهنمای

 .خرید یک گزینه عالی کمک کنیم

 برد   اسکیت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید اسکوتر برقی

 طرح  •

به نظر برسید، باید اسکوتر هایی با   برقی اسکوتر اگر نمی خواهید شبیه یک بچه سوار بر

 .ویژگی های طراحی زیبا را انتخاب کنید

کی نیز وجود  کشی نامرتب دارند، اسکوتر های شی در حالی که برخی از اسکوترها سیم

 .دارند که همه موارد را در فرمان خود جای داده و بسیار کاربردی می باشند

 وزن •

، باید هم وزن قابل حمل اسکوتر را در نظر بگیرید که بر  برقی اسکوتر هنگام انتخاب یک

 .قابلیت حمل آن تأثیر می گذارد و هم محدودیت وزن را برای سواران
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از همین رو در مورد رفت و آمد خود و وزنی که می توانید در هنگام سوار شدن به  

ای را خریداری   اسکوتر به آن تحمیل نمایید، جستجو نمایید. به صورت کلی شما باید گزینه

 .نمایید که متناسب با نوع فعالیت ما باشد

Unagi موجود در بازار است که بسته به موتوری که انتخاب   یکی از اسکوترهای سبک

پوند یا   275برای سواران با وزن  One پوند وزن دارد. مدل 26.5تا  23کنید، تنها می

 .کمتر ساخته شده است

 ز هر بار شارژ کامل میزان مسافت پیمایش شده پس ا •

بر تعداد دفعات مورد نیاز به شارژ آن تاثیر می گذارد. اگر   برقی اسکوتر عمر باتری یک

خود در مسافت های طوالنی سفر می کنید، باید مطمئن شوید که شارژ   برقی اسکوتر با

 .کامل حداقل شما را به جایی که باید بروید می رساند

 .سکوتر و میزان قابل حمل بودن بسته باتری نگاه کنیدهمچنین باید به مدت زمان شارژ ا

Unagi Model One  ساعت زمان  5تا  4مایلی دارد و برای شارژ کامل فقط  15.5برد

 .نیاز دارد

 حداکثر سرعت، بیشینه سرعت در اسکوتر برقی •

ها  با اسکوتر خود چقدر سرعت می خواهید بروید؟ مطمئن شوید که روروک مخصوص بچه

 .اب نمی کنید. سرعت برای اغلب افراد یک فاکتور مهم و تاثیر گذار استرا انتخ 

اما در پاسخ به این سوال شرایط آب و هوایی و ایمنی را نیز در نظر بگیرید. حداکثر  

مایل در ساعت است. اما ممکن است نیازی به   20سرعت اکثر اسکوترهای برقی حدود 

مایل در   17ر سریع ترین حالت خود به سرعت سفر با این سرعت نداشته باشید. مدل وان د

 .ساعت می رسد
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 قدرت موتور اسکوتر  •

وات را برگزینید   250با حداقل قدرتی به میزان  برقی اسکوتر شما در زمان خرید باید یک

 .تا پاسخگو باشد. این برای عبور شما از زمین صاف و باالی تپه های کوچک کافی است

ا یک موتور تکی قوی تر، انتخاب بهتر برای کسی است که  یک اسکوتر با موتور دوگانه ی 

در منطقه ای با تپه های زیاد زندگی می کند. اگر از یک تپه شیب دار باال می روید، حتی  

 .واتی هم کند می شود  500یک موتور 

 کفشی   اسکیت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد •

 نورپردازی 

خود دارید.   برقی  اسکوتر برای اطمینان از ایمنی خود، مطمئن شوید که نور کافی برای

 .شما همیشه می توانید چراغ های اضافی را برای اسکوتر الکترونیکی خود خریداری کنید

اما بهترین اسکوترها دارای نورپردازی عالی هستند. هر سواری در زمان تاریکی به چراغ  

عقب   LED هایعالوه بر چراغ Unagi Model One .های جلو و عقب نیاز دارد

 .با روشنایی باال است  LED هایمجهز به چراغ

 ترمز اسکوتر برقی •

 :انواع مختلفی از ترمز برای اسکوترهای الکترونیکی موجود است

   کننده احیا یا برقی .1

    پایی ترمز .2

  درام ترمزهای .3

 دیسکیاز  ترمزهای .4

بین این انواع، ترمزهای دیسکی مؤثرترین و قابل اعتمادترین هستند. اما معموالً فقط در  

 .گران ترین اسکوترهای برقی یافت می شوند
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مدل وان،   Unagi ترمزهای برقی به تعمیر و نگهداری زیاد نیاز دارند و مانند سیستم ترمز

مسافت ترمز در جاده خشک    وقتی با ترمز پایی ترکیب می شوند، به خوبی کار می کنند.

 .فوت است  13برای مدل وان تنها 

 الستیک اسکوتر  •

اسکوترهای برقی یا با الستیک های پنوماتیک یا با گزینه های بدون هوا عرضه می شوند.  

 .باید در نظر داشت که الستیک های پنوماتیک ضربه بیشتری را جذب می کنند

 Unagi .همچنین نسبت به الستیک های بدون هوا نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری دارند

Model One ون هوا است که برای جذب ضربه عالی می باشند.  های بد دارای الستیک

 .توانید بدون خطر پنچر شدن الستیک از سواری نرم لذت ببریدبنابراین می

 قیمت اسکوتر برقی  •

طیف گسترده ای از گزینه های قیمتی را در   برقی اسکوتر در حالی که هنگام خرید یک

 .اختیار دارید، کیفیت معموالً با قیمت افزایش می یابد

دالر قیمت دارند. اما اگر بیشتر از   600اکثر اسکوترهای رده باال برای بزرگساالن حداقل 

زیاد است اما شما  برقی اسکوتر قیمت. این هزینه کنید، ویژگی های بیشتری خواهید داشت

 .به عنوان خریدار باید مشخص نمایید که به دنبال چه ویژگی هایی می باشید

 ضمانتنامه  •

الکترونیکی دارای گارانتی نیستند که بتوانید روی آن حساب کنید. لذا باید  همه اسکوترهای 

 .هنگام خرید مستقیم از یک کشور خارجی محتاط باشید

گارانتی گزینه ای است که قیمت اسکوتر را باال می برد. اما توجه به آن الزامی است زیرا 

 .هزینه های نگهداری و تعمیر اسکوتر به مراتب زیاد می باشد
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 جمع بندی 

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، می توان نتیجه گرفت که اسکوتر های برقی دارای  

 .خوب به فاکتورهای زیادی وابسته است اسکوتر خرید انواع متفاوتی هستند. از همین رو 

از همین رو در این مقاله برخی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار نام برده شدند که با در نظر  

 .گرفتن آنها می توانید انتخاب خوبی داشته باشید

مناسب الزم است تا با افراد آگاه مشورت نمایید یا از برندهایی   اسکوتر خرید حتما قبل از

 .خرید خود را انجام دهید که محصول خود را گارانتی می نمایند

 


