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 Informasi lebih lanjut: 
Ø Email: info@skutis.co; 
Ø Tel: +62 815-5806-1127 (termasuk Whatsapp) 
Ø Bergabung di komunitas Facebook untuk Indonesia > 

http://www.facebook.com/groups/SkutisCorporationIndonesia/. 

          Tim Skutis Corporation dengan senang hati melayani anda 

 

Spesifikasi DUALTRON UTLRA – The Ultimate Power Machine 

 
 

Kecepatan 
maksimum 

 Mencapai 80 km/jam 
  > Kecepatan maksimum meyesuaikan dengan berat badan pengendara dan 

kondisi di lapangan seperti kondisi jalan, ban dan cuaca;    
  > diuji dengan pengendara seberat 75 kg di permukaan yang rata. 

Beban maksimum  150 kg  
  > dirancang untuk 1 pengendara 

Jarak tempuh 
maksimum 

Diuji dengan pengendara seberat 75 kg; kecepatan rata-rata 20 
km/jam; kondisi jalanan rata: 

  > 100 hingga 120 km (kalau dipakai 1 mesin saja) 

Waktu pengisian 
daya 

5-17 jam; tergantung pada tipe pengisi daya yang digunakan: 
> 17 jam dengan pengisi daya standar 2A (sudah termasuk); 
> 8 jam+ dengan 2 pengisi daya 2A (pengisi daya kedua tidak termasuk); 
> 5 jam dengan pengisi daya khusus 6,5A (tidak termasuk). 

Tipe Baterai  60V/35 Ah baterai lithium (2.072 Wh) 

Dimensi 
 Panjang x Lebar x Tinggi:  
  > Tidak terlipat: 123,5 x 60 x 121,9 cm; terlipat: 123,5 x 60 x 52,5 cm; 
  > Lebar papan pijakan = 31 cm. 

Berat skutis ~ 37 kg 

Motor 
2 BLDC Hub Motors: 

  > 5.400 Watts; 
  > Dapat memilih menggunakan 1 motor atau 2 motor. 

Sistem 
pengereman 

 2 buah rem cakram elektris: 
 > Sistem rem regeneratif yang akan mengisi daya secara otomatis ketika 

melakukan pengereman. 
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Kemampuan 
mendaki ~ 70 % (35°) 

Tampilan layar 

1. Tampilan layar: 
Kecepatan, indikator baterai, tegangan baterai, waktu berkendara, jarak 
tempuh, total jarak tempuh (ODO), mode kecepatan yang dipilih; 
2. Fungsi control/ pengaturan: 
Tombol Power, fungsi mode berkendara,  pengaturan diameter roda, 
pengaturan cahaya layar, pengaturan mode start-up, pengaturan mode 
berkendara, kekuatan tegangan baterai, pengaturan batas angka tegangan. 

Pengaturan 
kecepatan 

 3 mode kecepatan yang berbeda dan pengendara dapat memilih antara mode   
 1 motor atau 2 motor. Tersedia 6 level kekuatan dalam berkendara.  

Suspensi  Tersedia 2 unit suspensi (rubber type / patented) 

Material  

 > Rangka dan setang kemudi: Aviation aluminium forged alloy, 6082-T6; 
 > Shafts: SCM440; 
 > Lapisan: Polypropylene; 
 > Dalam proses pendaftaran hak paten. 

Tempat duduk  Tidak tersedia 

Ban 
 > 11 inci ban off-road ultra-wide (standar); 
 > Tersedia juga ban non off road; 
 > Tekanan ban yang disarankan = 50 PSI. 

Klakson  Tidak tersedia (klakson dijual terpisah sebagai aksesoris tambahan) 

Lampu depan  Ya, 2 lampu LED berkualitas tinggi yang terintegrasi dengan rangka Dualtron 

Lampu rem 
belakang  Ya, lampu LED merah untuk bagian belakang & lampu rem berkualitas tinggi 

Kemampuan Off-
road  Ya, Dualtron Ultra dirancang untuk off-road 

Tipe skutis Dualtron Ultra dari Minimotors (sejak Juni 2017) 

Dibuat di Cina atau Korea Selatan 

Garansi 
 

12 bulan: 
  Baterai, controller, motor, dan rangka; 
6 bulan: 
Charger (pengisi daya), rem dan layar dengan tombol akselerasi; 
 
Tidak ada garansi untuk: 
> bagian lain seperti roda, suspense dan lampu. 
> kerusakan disebabkan air; atau  
> kalau bagian baterai dibuka tanpa izin. 

Warna Hitam 

 


