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WELKOM BIJ DE NIU FAMILIE.
Het begon allemaal met het idee om een moderne scooter 
te bouwen met respect voor de oorsprong van het originele 
scooterontwerp. Het resultaat? Een scooter gebouwd om te 
presteren met behoud van een eenvoudige esthetiek. Onze 
elektrische scooters hebben een doordachte eenvoud. We 
zien het als prachtige geometrie. 
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TT

ER
IJ Al onze Panasonic Lithium-Ion batterijen kunnen binnen 

10 seconden verwijderd worden van de scooter. In elk 
willekeurig stopcontact kun je je batterij opladen, net 
zoals je laptop of telefoon.

Ons intelligente EBS systeem recyclet de energie terug 
naar de batterij elke keer als je remt, hierdoor kun je 
tot 7% meer bereik krijgen.

Het NIU Batterij Management Systeem (BMS) zorgt 
voor real-time monitoring van spanning, stroom en de 
temperatuur van de batterijen voor optimale veiligheid.
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SL
IM Al onze slimme elektrische scooters hebben een ingebouwd 

GPS systeem die direct een melding stuurt, via de NIU Cloud, bij 
ongeautoriseerde bewegingen van het voertuig. Dit waarschuwt 
de eigenaar gelijk en deelt continue bij beweging de laatste 
locatie van het voertuig. 

Gemoedsrust

Wereldwijd in bereik maar lokale service. Onze geautoriseerde 
NIU dealers zijn in de buurt, met de App in de hand zijn zij 
gemakkelijk te bereiken om snel tot een antwoord of oplossing te 
komen.

Een dealer om de hoek

De NIU Cloud is verbonden en creëert praktische gegevens over 
de rijgeschiedenis. De slimme check-functie vertelt u in seconden 
dat uw NIU in topconditie is. Batterijstatus, vroegere routes en 
snelheidsstatistieken zijn ook te zien in de app.

Slimme Data
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We hebben samengewerkt met Bosch om u van de beste 
elektrische motor te voorzien. Dit heeft allemaal te maken met de 
technologie die achter de schermen werkt en u in slechts enkele 
seconden van 0 naar 45km/u brengt.

Voor degenen die nog niet bekend zijn met E-Scooters, onze motor 
is ingebouwd in het achterwiel. Dit helpt energie te besparen en 
zorgt ervoor dat u direct kunt opstappen en wegrijden, precies wat 
je in drukke stadsstraten nodig hebt.

BOSCH     NIU
SAMENWERKING
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Dealer

NIU SOCIAL CLUB
#niucrew

/niumobility @niumobility

niumobility www.niu.com

@niumobility

@NIU Technologies
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