
ATÉ 30 KM



O Patinete Elétrico Corinthians foi desenvolvido em parceria com o Sport Club 
Corinthians Paulista, para trazer aos seus torcedores um produto personalizado.
Conta com tecnologia avançada, materiais e inovação combinados para oferecer 
uma experiência de condução suave. Elegante, portátil e seguro.
O patinete elétrico Corinthians possui motor elétrico com potência máxima de 350 
Watts, que permite alcançar velocidades de até 25km/h no modo (Ultra), com 
opção de utilizar o modo (Eco), esta passa a ser de 15km/h.
Tempo de carregamento de 3 horas. Possui um sistema de controle de cruzeiro que 
ajuda a manter uma velocidade constante estabelecida pelo motorista. Com o 
sistema de recuperação de energia (KERS) que recupera a cinética de um veículo em 
movimento, proporcionando uma distância de condução de até 20km.
Com relação ao design, o patinete elétrico Corinthians tem estrutura dobrável que 
facilita no transporte e sistema de montagem rápida de apenas 3 segundos e sua 
base de apoio emborrachado proporciona mais segurança durante o uso. Além de 
contar com farol dianteiro e lanterna traseira, ambas em LED, oferecendo maior 
segurança nos passeios noturnos. O patinete elétrico ainda conta com sistema de 
freios antibloqueio e-ABS na roda dianteira e freio à disco ventilado na traseira, 
além de uma luz de aviso visando dar mais segurança à seu usuário.
Ao adquirir um Produto Licenciado, você estará ajudando o seu time do coração.



ESPECIFiCAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Cor

Corinthians

Preto

Material Alumíno

Proteção

Velocidade máxima

IP54 - Proteção contra resíduos de poeira e projeção de água

Até 25km/h

Autonomia

Inclinação máxima

Até 30km

15°

Potência do motor 350W

Bateria 36V 7.8Ah

Tempo de carregamento Até 5 horas

Voltagem do carregador AC110-240V, 50-60Hz - Bivolt automático

Terrenos compatíveis

Pneus

Asfalto, cimento, calçamento com no máximo 1cm de desnível

Pneumático de 8,5 polegadas

Freio Disco traseiro 

Peso máximo suportado 120kg

Idade recomendada para uso A partir de 14 anos

Temperatura Uso 10 ~ 40°C | Armazenada 20 ~ 45°C

Dimensões do produto (LxAxP) Montado 47 x 120 x 117cm | Dobrado 47 x 48 x 117cm 

Peso do produto 11kg

Peso Bruto 15,5kg

Dimensão da embalagem (LxAxP) 112 x 54,5 x 17,5cm





Medidas (LxAxP)
Montada 47 x 120 x 117cm
Desmontada 47 x 48 x 117cm
Embalagem 112 x 54,5 x 17,5cm 

Peso
Neto 11kg

Bruto 15,5kg

120cm48cm

117cm

47cm



Conteúdo da Embalagem

01 Patinete Elétrico Corinthians

01 Carregador bivolt

01 Manual de Instruções

01 Kit de Ferramentas

EAN

Preto   MFYF-UR009/CP  7898554984678

Garantia

12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes 

à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)




