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 Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi: 
Ø Kirim email ke info@skutis.co; 
Ø Telepon kami di +62 811-396-370 (termasuk WhatsApp); 

Bergabung di komunitas Facebook kami di Indonesia 
www.facebook.com/groups/SkutisCorporationIndonesia/. 

 

Tim Skutis Corporation dengan senang hati akan membantumu :> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spesifikasi ROADRUNNER–PROTECTOR - Sahabat Baru Penjagamu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kecepatan 
Maksimum 

40 – 45 km/jam 
• Kecepatan maksimal tergantung kepada berat badan pengendara 

serta keadaan fisik saat berkendara, seperti kondisi jalan, roda dan 
kondisi cuaca. 

Muatan Maksimum 

130 kg 
• Didesain untuk satu pengendara, namun pengendara tambahan 

berberat badan ringan masih bisa dipertimbangkan; 
• 100 kg adalah total beban muatan maksimum yang 

direkomendasikan. 
Jarak Tempuh 
Maksimum 

Telah diuji dengan pengendara dengan berat badan 75 kg dan dengan   
kecepatan rata – rata 20 km/jam 

Waktu Pengisian 
Baterai  6 jam + 

Tipe Baterai  48V/13 Ah generasi lanjut baterai lithium 

Dimensi 

Panjang x Lebar x Tinggi 
• Terbuka: 117 x 23 x 120 cm; 
• Terlipat : 102 x 23 x 46 cm; 
• Lebar geladak : 23 cm; 
• Lebar stang : 54,5 cm (terbuka) / 15 cm (terlipat). 

Berat Skutis 21 kg 
Mesin Penggerak Brushless Motor / Motor arus searah 
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• Kekuatan 1000 Watt; 
• Penggerak roda belakang. 

Sistem Rem Rem cakram (depan dan belakang); dengan rem elektris pada tuas   
kendali 

Kemampuan 
Menanjak 25° (56%) dengan tambahan dorongan kaki 

Dasbor 

Layar menunjukkan: 
• Kecepatan, kapasitas baterai, voltasi baterai, durasi berkendara, 

jarak berkendara, total jarak tempuh (ODO), mode kecepatan yang 
digunakan. 

Sistem Kunci 
Pengapian Tidak ada kunci, dinyalakan dengan menekan tombol nyala/mati 

Mode Kecepatan 

45 km/jam (diuji dengan pengendara berbobot 75 kg pada bidang rata) 
• Lambat (1) – 15 km/jam; 
• Cepat (2) – 35 km/jam; 
• Turbo – (3) 45 km/jam. 

Pengisi Daya USB 

Ada dua 5 V pengisi daya USB: 
• 1 terintegrasi di belakang dasbor; 
• 1 terinegrasi di bawa stang   

> Bisa dipakai untuk mengisi daya ponsel, lampu ekstra, dll. 
Suspensi Elastisitas tinggi pada suspensi pegas depan dan belakang (total 4) 
Bahan Skutis Tempaan aluminium (bingkai utama dan setang kemudi) 
Jok Ada, termasuk seperti yang terlihat pada gambar namun tidak bisa dilipat 
Ban Robust 2.5” x 10” ban pneumatic; lebar 6.5 cm (PSI 45 direkomendasikan) 

Klakson Bel manual sudah termasuk dan bel elektris bisa ditambahkan dengan   
sistem pre order 

Lampu Depan Dua lampu LED putih sudah terintegrasi dibagian kiri dan kanan 
Lampu Rem 
Belakang Ada, lampu merah cerah terintegrasi dengan sistem fungsi lampu rem 

Indikator Arah Tidak 
Lampu Tambahan Ada, lampu alarm bulat dan besar terpasang di belakang jok 

Kapabilitas Off- Road Ya, semi off-road masih cocok (jalan bergelombang, berumput dan   
sejenisnya) 

Merek Skutis ROADRUNNER 
Buatan Cina 
Desain Nanjing 

 Garansi 
(Berlaku untuk 
Indonesia dan Timor 
Leste) 

6 Bulan untuk: 
• Baterai, pengisi daya, kontroler, layar akselerasi, mesin dan bingkai 

skutis; 
Tidak bergaransi untuk: 
• Bagian lain seperti rem, lampu, suspensi, pipa, dan roda. 
 

CATATAN: Tidak ada garansi untuk kerusakan apapun yang disebabkan   
oleh air. Selain itu, tidak ada garansi jika wadah baterai dibuka tanpa ijin. 

Varian Warna 
Tersedia 

Biru, Hitam, Emas Tua, Hijau, Abu (Biru adalah warna standar untuk 
Protector) 

 


