


ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ 
 ΠΑΤΙΝΙ ΣΤΗΝ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΓΟΡΑ



Η NIU, Ηγέτης στην αστική μετακίνηση κουράστηκε να βλέπει πατίνια που είναι άβολα στην χρήση και με χωρίς ποιότητα  
κύλισης. Γι’ αυτό κατασκεύασε το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ που έχει :
ΦΑΡΔΙΑ tubeless ελαστικά για άνεση, ΠΛΑΤΥ πάτωμα για περισσότερο χώρο για τα πόδια και ασφαλές πάτημα, και το πιο  
ΠΛΑΤΥ τιμόνι για ευκολότερο χειρισμό και έλεγχο.
Φέρνει την ΔΥΝΑΜΗ στις αστικές μετακινήσεις με 25Km/h μέγιστη ταχύτητα και πάνω από 50 χιλιόμετρα αυτονομία!

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΑΝΕΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
30% πιο φαρδιά λάστιχα από τον ανταγωνισμό 
 Μεγαλύτερος τροχός 9.5”
13% πιο πλατύ πάτωμα
25% πιο μεγάλο άνοιγμα στο τιμόνι

ΑΠΟΔΟΣΗ
Μεγ. Ταχύτητα: 25km/h
Αυτονομία: 40km / 50+km
Μπαταρία Λιθίου 48 v
Κίνηση στο πίσω τροχό

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αλουμίνιο Αεροπορικού τύπου
Δαγκάνες δισκόφρενων με αμφίπλευρα τακάκια 
 Ισχυρά φώτα LED με ιδιαίτερη σχεδίαση  
Ενσωματωμένο Κουδούνι

SMART
Συνδεσιμότητα Bluetooth  
Έξυπνο Κλείδωμα/ξεκλείδωμα 
 Στατιστικά διαδρομών

DESIGN
6 χρώματα: Μαύρο/χρυσό, Μαύρο, Λευκό, 
 Κόκκινο, Μπλέ

Μοναδικά Χαρακτηριστικά



ΑΝΕΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το τιμόνι με το μεγάλο άνοιγμα  

εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση,

ευκολότερο χειρισμό και καλύτερο 

 έλεγχο.

Το πλατύ πάτωμα προσφέρει

περισσότερο χώρο για τα πόδια,

και καλύτερη σταθερότητα στον 

 αναβάτη.

Η τοποθέτηση των μπαταριών

κάτω από το πάτωμα εξασφαλίζει 

 χαμηλό κέντρο βάρους, άρα και

επιπλέον σταθερότητα.

Ελαστικά Tubeless 9.5”, με  

πλάτος 6.5cm (2.5”), που  

απορροφούν τους

κραδασμούς και  

διασφαλίζουν την πρόσφυση.

Μετά από προσεκτική μελέτη για το πως 

 επηρεάζει η γεωμετρία του πλαισίου 

την  σταθερότητα κατά την οδήγηση, η 

NIU  αύξησε την γωνία της κολώνας του  

τιμονιού, αυξάνοντας έτσι και την  

ασφάλεια.

Τοποθετήθηκε δισκόφρενο στον εμπρός 

 τροχό για μέγιστη αποτελεσματικότητα.



ΑΝΕΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

- Το ξεχωριστό πάτωμα σχήματος U προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια για τα πόδια και ταυτόχρονα αυξάνει την στιβαρότητα του 

 πλαισίου, κάνοντας το πατίνι πιο ανθεκτικό και γεροδεμένο.



ΑΠΟΔΟΣΗ: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

- Με την μεγάλη του ταχύτητα και την εξαιρετική αυτονομία, το KQi3 είναι ιδανικό για μεσαίες - μεγάλες διαδρομές, και οτιδήποτε  
ανάμεσα σε αυτές.

- Ο κινητήρας των 350W Pro (300W στο Sport) επιταχύνει δυνατά και γρήγορα μέχρι την μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται.

+



ΑΠΟΔΟΣΗ: ΔΥΝΑΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η μπαταρία Λιθίου δουλεύει με τάση 48v, και εξασφαλίζει καλύτερες επιδόσεις και γρηγορότερη φόρτιση σε σχέση με τις συνηθισμένες  
μπαταρίες των 36v.



ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Το KQi3 έχει σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας κατά την επιβράδυνση, που μπορεί να αυξήσει την αυτονομία έως και 4%.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, που είναι πιο ισχυρό και ανθεκτικό.

- Το χαρακτηριστικό LED φως ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία με τα ηλεκτρικά scooter της NIU και εξασφαλίζει ορατότητα  
μέχρι και 25 μέτρα. Πρόκειται για φώτα σημαντικά πιο δυνατά από τα περισσότερα πατίνια της αγοράς.

- Με LED πίσω φως φρένων και ενσωματωμένο κουδούνι.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

- H NIU έκμεταλέυτηκε την εμπειρία της στην εξέλιξη και κατασκευή αξιόπιστων και ανθεκτικών ηλεκτρικών scooter, για να δημιουργήσει  

το πιο ανθεκτικό πατίνι. Υπέβαλε τα KQi3 σε πάνω από 50 απαιτητικές διαδικασίες ελέγχου για την διασφάλιση της απόδοσης των  

ηλεκτρικών και κινούμενων μερών και της δομικής αντοχής του πλαισίου. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για πάνω από 15.000 χλμ σε  

δύσκολες συνθήκες σκληρών διαδρομών και σε ανώμαλο έδαφος.

- Η αντοχή του KQi3 σε βροχή και σκόνη έχει πιστοποιηθεί με την αξιολόγηση IP54



SMART

- Το KQi3 συνδέεται μέσω Bluetooth με την εφαρμογή της NIU, για να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στον χρήστη: Μπορεί να κλειδώσει/ξεκλειδώσει το πατίνι, να  

ελέγξει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας καθώς και στατιστικά των διαδρομών που έχει κάνει.

- To KQi έχει 4 επιλογές λειτουργίας: – για μέγιστη οικονομία και ταχύτητα έως 15km/h.

– Λειτουργία βάδισης, με ταχύτητα αντίστοιχη του χρήστη που περπατά δίπλα του .

– Για κορυφαίες επιδόσεις και ταχύτητα έως 25km/h.

– όταν το πατίνι χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, για τα

πρώτα 500μέτρα η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 15km/h προκειμένου να το συνηθίσει με ασφάλεια ο νέος οδηγός.

NEW USER MODE



Ο Φορητός σας σύντροφος

- Με πανεύκολη αναδίπλωση για να μπορείς να το πάρεις μαζί σου στο σπίτι και το γραφείο και να το μεταφέρεις με το αυτοκίνητο.

- Η λύση για τις ατομικές μετακινήσεις.

ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ

ΝΕΑ ΤΑΞΙΔΙΑ



ΔΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

- Με 6 επιλογές για να διαλέξει ο καθένας το χρώμα που ταιριάζει στο στυλ του

- Pro: Μαύρο / Μαύρο-Χρυσό

- Sport: Λευκό / Κόκκινο / Μπλέ / Μαύρο (με ασημί λογότυπο)



ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η NIU σχεδιάζει και κατασκευάζει λύσεις για την αστική μετακίνηση από το 2014. Με πάνω από 1.8 εκατομύρια χρήστες σε 48 χώρες, γνωρίζει 
 τι απαιτείται για να κατασκευάσεις τις κορυφαίες λύσεις για την αστική μετακίνηση.
Όπως χαρακτηριστικά λέει το electrek : “ Αν ήμουν η Xiaomi, θα φοβόμουν”



€ 599 ΤΙΜΗ € 699

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Χωρητικότητα Μπαταρίας

365Wh 486Wh

Αυτονομία

40ΚΜ 50+ΚΜ

Ονομαστική Ισχύς

300W 350W

Δισκόφρενα

Ένα Δύο



Βάση Κινητού
SKU: 5K3G4S15J

Λιανική: € 39

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κράνος
(με LED)
SKU: 5K3H5L17J

Λιανική: € 59
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