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Електросамокат - це особливий засіб пересування. Він не є дитячою  іграшкою, а цілком
серйозним транспортним засобом для дорослих. 

          
  
      

Такі самокати оснащуються електричними моторами, здатні витримувати  сідоків 120 кг
ваги і розвивати швидкість до 35 км/год, а то й більше.

      

Електричний самокат відмінно підходить для поїздок в межах міста,  причому по районах,
в парках, на тротуарах, або складських приміщень.  Велика перевага електросамоката в
тому, що він практично безшумний, не  створює незручностей оточуючим. Великий плюс і
в тому, що, в порівнянні з  бензиновою технікою, він не має запаху бензину.

 Таким чином,  електричний самокат можна без проблем зберігати навіть у квартирі або
ж  перевозити в авто, громадському транспорті. При перевезенні та  зберіганні важливо,
що самокат має складаний механізм. Складна техніка  займає мало місця, спокійно
поміщається в багажнику автомобіля. Для  комфорту електросамокати оснащені
сидінням, передній, задній пружинними  підвісками. Завдяки підвісок техніці не страшні
нерівності на дорогах, а  водій може комфортно пересуватися. Заряджаються скутери
від звичайних побутових розеток (220В), пише Світавто .

 Чому електросамокати сьогодні настільки популярні? Багато хто на них  їздять на
роботу, по місту в інших цілях, а також, наприклад, по лісі за  межами міста. Одні просто
розважаються, а іншим, у яких проблеми з  ногами, такі поїздки, відповідно, настільки
практичний і ефективний  транспорт, просто істотно спрощує життя. Електросамокати у
своїй  класифікації, можуть бути електроскутерами, електромотороллерами,
електромопедами. І всі вони відрізняються настільки важливою  властивістю, як
можливість складатися, компактними габаритами.

 Електроскутер корисний і для людини (сім'ї) і для навколишнього  середовища. Так, що
якщо хтось виявить бажання пересісти на екологічно  чистий транспорт, то
електросамокат є прекрасним варіантом! Перший  патент на подібну техніку видали ще
півтора століття тому, а перший  примірник випустили в 1911 році. І ось тепер, через
чималого часу,  електроскутер суттєво еволюціонував і починає ставати все більш 
популярним. Сучасний електроскутер заряджається за 5 годин, долає  відстань 100-150
км. По швидкості сучасний електроскутер перестав  поступатися свого бензинового
побратима, який забруднює навколишнє  середовище.
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