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Informasi lebih lanjut: 
Ø Email: info@skutis.co; 
Ø Tel: +62 811-396-370 (termasuk Whatsapp) 
Ø Bergabung di komunitas Facebook untuk Indonesia > 

www.facebook.com/groups/SkutisCorporationIndonesia/.           
 

Tim Skutis Corporation dengan senang hati melayani Anda. 

 

Spesifikasi ANOA EX+ - Dirancang untuk Indonesia 

 

Kecepatan 
maksimum 

 ~ 49,9 km/jam 
> Kecepatan maksimum tergantung dari berat badan pengendara dan 

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

Beban maksimum 
 120 kg  
  > dirancang untuk 1 pengendara; 
  > rekomendasi 100 kg. 

Jarak tempuh 
maksimum 

Diuji dengan pengendara seberat 75 kg dengan kecepatan rata-rata 
18 km/ jam: 

  > Baterai lithium 52V/23,4 Ah = ~ 60 km 
Waktu Pengisian 
Daya 

 12 jam+ (dengan pengisian daya standar 2A, tetapi lebih cepat dengan pengisian  
 daya yang lebih besar). 

Tipe Baterai  Generasi terdepan baterai lithium (Skutis Gear) 52 V/23,4 Ah 

Dimensi 

 Panjang x Lebar x Tinggi: 
  > Tidak terlipat: 112 x 57 x 123 cm; terlipat: 112 x 19 x 45 cm; 
  > Lebar papan pijakan = 19 cm; 
  > Panjang stang kemudi = 57 cm (tidak terlipat) / 13,5 cm (terlipat). 

Berat skutis ~ 25+ kg 

Motor 
BLDC Hub Motor: 

  > 52 V max. 1600 W (rated 1000 W); 
  > Sistem transmisi roda belakang. 

Sistem Rem 

Tiga Sistem Pengereman: 
  > Rem depan: Rem cakram mekanis; 
  > Rem belakang: Dilengkapi dengan rem tromol; 
  > Rem motor: Motor belakang dilengkapi dengan sistem pengereman   
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         elektris (otomatis mengisi daya baterai pada setiap pengereman) 
  >>> Rem motor elektris beroperasi dengan menarik tuas rem kanan/kiri; 
  >>> Rem motor elektris dapat dinyalakan dan dimatikan. 

Kemampuan 
mendaki ~ 25° (56%) (bisa juga dengan bantuan kayuhan kaki). 

Tampilan Layar 
(hijau) 

1. Tampilan layar: 
Kecepatan, kapasitas baterai yang tersisa, tegangan baterai, waktu 
berkendara, jarak perjalanan, total jarak tempuh (ODO), mode kecepatan 
yang dipilih; 
2. Fungsi kontrol/ pengaturan: 
Tombol Power, pengaturan diameter roda, pengaturan waktu dormansi 
idle otomatis, pengaturan cahaya layar, pengaturan mode start-up, 
pengaturan mode berkendara, tingkat tegangan, pengaturan batas angka 
tegangan. 

Sistem Kunci Kontak   Ya, dengan voltmeter hijau terintegrasi (2 kunci) 

Pengaturan 
kecepatan 

  xx km/jam (diuji dengan pengendara seberat 75 kg pada permukaan jalan  
  yang rata): 
  > Eco (1) ~ 20 km/jam; 
  > Fast (2) ~ 35 km/jam; 
  > Turbo (3) ~ 49,9 km/jam. 

Slot USB   Ya, pengisi daya USB 5V di belakang LCD (dapat digunakan mengisi baterai  
  HP, lampu, dll.) 

Suspensi (Per) Suspensi depan elastisitas tinggi (pegas) dan belakang (pegas dengan 
lambung bergerak) (total : 4 buah) 

Material  Aluminium forging alloy (rangka utama, setang kemudi) 
Tempat duduk Tersedia sebagai aksesoris 
Ban Robust 2,5*10 inci ban pneumatic; lebar = 6,5 cm (PSI 45+ disarankan  

diperiksa setiap 2 minggu)   
Klakson Ya, klakson elektris terintegrasi dilampu depan 
Lampu depan Ya, lampu LED kecerahan tinggi 
Lampu rem belakang Ya, berwarna merah terintegrasi dengan rem  
Penunjuk Arah Ya, 2 lampu kuning yang terang terpasang di spatbor belakang 
Kemampuan Off-
road  

Ya, semi-off-road, dapat digunakan pada jalanan aspal, berumput dan 
jalanan sejenis 

Tipe Skutis ANOA EX+ 
Dirakit di Indonesia 
Dirancang di Singapura dan Indonesia (desain industry terdaftar) 

Garansi 
(Berlaku untuk 
Indonesia dan 
Timor-Leste) 

6 bulan untuk: 
Baterai, pengisi daya baterai, controller, layar dengan tombol akselerasi, 
motor, dan rangka skutis; 
 

  Tidak tersedia garansi untuk: 
Suku cadang seperti ban, suspensi dan lampu. 
KETERANGAN: 
Tidak tersedia garansi untuk kerusakan yang disebabkan oleh air atau kalau 
bagian baterai dibuka tanpa izin. 

Warna Hitam 
 


