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Elektrické skútry

Orion Metro a Orion Pro

Orion Metro 
• do 136 kg, 10 km/hod. motory  

Orion Pro 
• do 160 kg, 10 km/hod. motory 
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Ať už si plánujete výlet s přáteli na jídlo nebo krátkou
cestu do místních obchodů, pak je pro vás Orion
Metro ten pravý. Je vybaven mnoha funkcemi, které
uživatelům umožňují bezpečnou, snadnou a příjemnou
jízdu.
Orion Metro je perfektní kombinací pohodlí,
bezpečnosti a spolehlivosti!

Orion Pro je ideální volbou pro delší výlety do města
nebo na odpoledne kolem parku s vnoučaty. Nový
ergonomicky navržený systém Orion Pro je výkonným
upgradem našeho standardního modelu Orion Metro.
S vylepšeným výkonem baterie, vynikajícím
odpružením a velkými 12“ koly je nový model Orion
Pro ideální pro uživatele, kteří potřebují extra výkon.
Orion Pro kombinuje výjimečný výkon se všemi našimi
stávajícími prvky komfortu, bezpečnosti a spolehlivosti,
díky kterým je ideální volbou i pro náročné uživatele.
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Orion Metro

Orion Pro

Nejlepší výkon
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1. Pod ochranou proti převrácení 
2. Nejlepší výkon
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