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Untuk info lebih lanjut, anda bisa: 
Ø Kirim email ke info@skutis.co; 
Ø Hubungi kami di +62 821-4523-8963 (incl. WhatsApp); or 
Ø Bergabung dengan Komunitas Facebook kami di Indonesia > 

www.facebook.com/groups/SkutisCorporationIndonesia/. 

 Tim Skutis Corporation dengan senang hati membantu anda. 
 

Spesifikasi STREET RAT v2 > Salah satu skutis paling ringan di dunia! 

 
Kecepatan maks. 30 km/jam+ 
Maks. beban 110 kg (Dirancang untuk pengendara dengan tinggi antara 130 dan 185 cm) 

Jarak maksimum ~ 30 - 35 km > diuji dengan pengendara seberat 75 kg dengan kecepatan 
rata – rata 18 km/jam 

Waktu pengisian ~ 4-6 jam 
Tipe baterai 36 V/9.6 Ah LG 
Pengisi daya Daya 42 W; input Vol. 100 – 240 VAC, 50/60Hz 2A; output Vol. 36 V 
Dimensi   Tidak dilipat: 370*1000*1110 mm; dilipat: 1000*200*280 mm 
Weight of skutis ~ 8.5 kg 
Motor 300 watt dengan teknologi brushless 
Sistem 
pengereman 

Rem depan listrik (sistem pengisian regeneratif) & rem kaki belakang secara 
manual 

Kemampuan di 
tanjakan 34% (15°) sampai 45% (20°) (dengan bantuan dorongan kaki) 

Unit tampilan 
layar 

Berwarna, menunjukkan: kecepatan, status baterai, ODO dan mode 
kecepatan yang dipilih 

Mode kecepatan   Lambat (15 km/jam), sedang (25 km/jam) dan cepat (30 km/jam+) 
Suspensi   Tidak tersedia 
Bagian badan dek Serat karbon dan peningkatan jarak dengan permukaan tanah 
Ban Karet padat tanpa tekanan angin ukuran 6 inci (karet alami berkualitas tinggi) 
Klakson Tidak tersedia 
Sistem lipat Ya, sistem lipat cepat dalam waktu 3 detik (Stang juga dapat dilipat) 
Dongkrak Ya, di bagian kiri depan 
Lampu depan Ya, 3W, cerah, lampu warna putih dan dipasang di bagian atas stang depan 

Lampu belakang Ya, lampu rem LED warna merah dengan sensor gerak dan memiliki baterai 
sendiri (termasuk) 

Cocok untuk Dataran keras, jalan datar atau tanjakan di bawah 20° 

Tahan air IP55 (Status tahan air yang berfungsi> dapat digunakan saat hujan, namun 
menyebabkan skutis licin!) 

Merek skutis Street Rat 
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Dirakit di Indonesia 

Garansi 

Garansi Terbatas Selama 6 Bulan untuk: 
Baterai, pengisi daya, pengontrol, motor, badan skutis, dan unit tampilan 
layer 
 
Garansi Tidak Berlaku:  
Jika kerusakan disebabkan air atau bagian baterai dibuka tanpa izin 

Warna  Hitam atau putih 
 


