
 

 
 

 Scoozy  
 Third series - Scoozy C 

Fabricante: Scoozy B.V., Groothandelsweg 1, 2645 EH Delfgauw, Holanda. 

Introdução 

A Scoozy é feita como meio de transporte para uma pessoa (até 150 kg) com, no máximo, 30 

kg de bagagem. A Scoozy pode ser usada em ambientes internos, mas destina-se 

principalmente ao uso externo em estradas pavimentadas e não pavimentadas, calçadas, 

ciclovias e calçadas. A Scoozy foi desenvolvida como um meio de transporte todo-o-terreno, 

não para utilização fora-de-estrada. Devido à iluminação LED posicionada no alto, a Scoozy 

também pode dirigir-se com segurança no escuro. Scoozy é uma scooter fixa com 4 rodas 

grandes de 16 polegadas que não podem ser dobradas, reduzidas ou divididas em partes. 

Scoozy é realmente feita para longas e confortáveis viagens até 100 km. A Scoozy não é 

adequada para rebocar cargas, como reboques. 

 

 

 



 

Instruções de segurança do condutor 

● Se estiver sob a influência de quaisquer substâncias que possam afetar sua capacidade de 

dirigir, não dirija a Scoozy. 

● Deve ter visão suficiente para dirigir a Scoozy com segurança em qualquer situação de uso 

possível. 

● Scoozy não foi desenvolvida como assento para transporte em veículo motorizado. 
 
VERSÕES  
 
Scoozy C - 2WD - 50km  
Scoozy C - 2WD - 100km  
Scoozy C - 4WD- 100 km (2022)  
 
 
OPÇÕES STANDART 
Free standard options  
Altura do 
assento  

41cm  
(não pode ser 
combinado com 
rack da cadeira)  
 

43cm  
(standard)  

45cm  

Posição do 
Joystick  

Centro  Curto  Longo  
(standard)  
 

Assento   Comforto 
(Standard)  
 

Outdoor  

 MSRP  
Acessórios 
● Espelho retrovisor esquerdo ou direito  
● Rack de assento  
● Suporte para bengala (deve ser combinado com suporte para cadeira)  
● Bagageira dianteira  
● Bagageira frontal ou traseira (recomendado combinação com rack de assento e 
bagageira dianteira)  
● Suporte para Smartphone  
● Almofadas ar livre  
● Levantando o olho  
● Gancho para bolsa  
● Iluminação LED 
 
(Padrão incluído no Reino Unido)  



 

Especificações técnicas 
 
● Tipo de Veículo: EN12184, classe C 
● Máx. peso do usuário: 150kg 
● Máx. peso da bagagem: 30kg 
● Comprimento x Largura x Altura: 1350 x 680 x 1250 mm 
● Peso: 100 kg / 110 kg (2 baterias) / 115 kg (2 baterias + 4WD) 
● Máx. distância percorrida com bateria totalmente carregada (baterias) / consumo de 
energia: 50 / 100 km 2* (bateria simples ou dupla) 
● Capacidade da bateria (à sua escolha): Li-Ion, 48V, 33,8Ah / 67,6Ah 
● Máx. poder de carregamento: 10 A (carregador fornecido 5A) 

● Tempo de carga: 〜 Alcance de 8 km por hora de carregamento (RPH) 
● Temperatura de operação: -25℃ + 50℃ (Umidade relativa 0% 98%) 
● Temperatura ambiente de armazenamento: -40℃ + 85℃ (Umidade relativa 0% 98%) 
● Máx. (programável) velocidade de avanço: 15km/h 
● Máx. ângulo de inclinação/estabilidade dinâmica em subida: 10° 
● Estabilidade estática subindo/descendo/lado de colina: 15° 
● Máx. Altura de subida/descida do obstáculo: 100 mm 
● Raio de giro: 1300 mm 
● Largura mínima do corredor para virar: 2000 mm 
● Tamanho da roda: 16 * 2,5" (62 – 305) 
● Tipo de pneus: CST 
● Localização horizontal do eixo: 203 mm 
● Motor: Transaxle drive, 1400W, relação de transmissão 1:21 
● Motor dianteiro (opcional): 2x BLDC na roda, 250 W 
● Freio magnético: 10 Nm, na transmissão 
● Mín. distância de travagem à velocidade máxima: 4,5 m 
● Resistência à água: Scoozy é à prova de respingos 3* 
● Nível de potência sonora: 60 dB 
● Assento 4* 
● Profundidade do assento: 44 cm 
● Largura do assento: 45 cm 
● Altura do assento: 41/43 (standard)/45 cm 
● Ângulo do assento: 2° 
● Ângulo do encosto: 15° 
● Altura do encosto: 550 mm 
● Altura do assento do apoio de braço: 220 mm 
● Apoio de braço da frente para o encosto: 500 mm 
 
2* O alcance pode ser menor durante uma viagem devido a: maior peso carregado (usuário + bagagem); maior velocidade média; o tipo de superfície, lama e 
terreno acidentado; subir ou descer ladeiras ou subir calçadas, maiores desníveis. 
3* Isso significa que o Scoozy pode dirigir na chuva, mas não consegue dirigir em poças profundas. Não limpe o Scoozy com um limpador de alta pressão! 
Como resultado, o computador de bordo Scoozy pode sofrer sérios danos. 
4* O assento não pode ser ajustado ergonomicamente depois. 

 
 



 

Alterando as configurações 
 
Várias propriedades de controle da Scoozy podem ser alteradas por meio da HMI (menu > 
configurações). 

 
Cuidado! 
 
● A alteração das propriedades resulta em um comportamento de direção diferente. 
Certifique-se de que as configurações correspondam às suas habilidades como usuário. 
● Apenas altere as configurações se tiver um bom controle sobre a condução da Scoozy. 
Recomenda-se que possua o seu produto por pelo menos um mês antes de aumentar a 
velocidade e aceleração da Scoozy. 
● Certifique-se de que a sua visão e capacidade de resposta sejam suficientes para operar 
a Scoozy com segurança. Em caso de dúvida, defina os valores abaixo do máximo. 
● Alterar essas configurações resulta em um comportamento de direção diferente, veja o 
efeito na tabela abaixo. 5* 
 
 

NÍVEL 1 2 3 UNI 

Nome 
 

START NORMAL SKILLED  

Speed D 
mín.ajustável 
Standart 
máx. ajustável 

 
3 
4 
6 

 
3 
7 
7 

 
3 
7 
7 

 
km/h 
km/h 
km/h 

Speed S 
mín.ajustável 
Standart 
máx. ajustável 

 
6 

10 
10 

 
10 
13 
13 

 
10 
15 
15 

 
km/h 
km/h 
km/h 

Speed R 4 4 4 Km/h 

Disponível em países NL/BE/UK/F NL/BE/UK NL/BE  

 
5*Este diagrama pode mudar após atualizações de software. Consulte a última versão do manual em 
www.scoozy.nl/support. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scoozy.nl/support


 

Inspeções 
 
Scoozy atende aos seguintes padrões: 
● EN12184:2014 Cadeiras de rodas e scooters elétricas, classe C. 
● ISO7176-4:2008 O alcance da Scoozy é definido em 50-100 km, dependendo da bateria 
(simples ou dupla). 
● Requisitos ISO7176-8 para impacto, resistência estática e fadiga. 
● ISO7176-14 Requisitos e métodos de teste para sistemas de controle de cadeiras de 
rodas elétricas. 
● ISO7176-21:2009 Requisitos e métodos de teste para eletromagnéticos compatibilidade 
de cadeiras de rodas elétricas e patinetes motorizados. 6* 
● EN 1021-2 Requisitos para resistência à combustão. 
 
Garantia e serviço 
Os produtos da Scoozy são cuidadosamente formulados e cuidadosamente verificados 
antes de saírem da fábrica. Se a Scoozy ou qualquer parte dela não atender às 
expectativas, entre em contato connosco pelo e-mail service@scoozy.nl. 
 
Garantia de erros de produção 
A Scoozy respeita as leis e regulamentos de proteção ao consumidor aplicáveis no país de 
compra. Na Holanda, isso significa que você tem direito à garantia legal de 2 anos contra 
erros de produção. 
 
Garantia na bateria 
Há uma garantia de 2 anos na bateria para erros de produção. A vida útil da bateria não é 
garantida. No entanto, para dar uma indicação do tempo de vida, pode-se esperar que a 
bateria tenha 70% de sua capacidade original após 20.000 km ou 500 ciclos de carga (o 
que ocorrer primeiro) quando usada com cuidado. 
 
Sem garantia 
A garantia não cobre defeitos causados por: não observância das instruções de operação e 
manutenção, fora do uso normal, desgaste, negligência, sobrecarga, acidentes de 
terceiros, peças usadas, não originais e defeitos causados fora do produto . Esta garantia 
anula qualquer outra garantia; determinado por lei ou comunicado oralmente, exceto 
conforme garantido pela Scoozy por escrito. 
As garantias aplicam-se apenas na UE. 
Para obter mais informações não mencionadas nesta folha, consulte o Manual do usuário, 
que pode ser baixado do site da Scoozy http://www.en.scoozy.nl/support. 
Pode receber o manual de serviço mediante solicitação em www.en.scoozy.nl/contact 
 
6* A Scoozy é aprovado pela EMC (compatibilidade eletromagnética). Testes mostraram que a Scoozy não é sensível ou prejudicial a equipamentos de 
comunicação móvel e equipamentos controlados eletronicamente. No entanto, tenha cuidado ao usar a Scoozy e dispositivos móveis ou outros dispositivos 
eletrónicos ao mesmo tempo (como portões de lojas, portas de entrada elétricas, etc.) 
 
 

mailto:service@scoozy.nl

