Catálogo

100%
Eletricas

Económicas

Silenciosas

mundo está a mudar para o elétrico. É um facto.
“ OPodemos
escolher liderar esse caminho ou segui-lo.
Nós escolhemos liderar.

”

Deodato do Ó e Vera Rita
Fundadores Watt-Electric Moving

Veículos Watt

Elétricos. Sustentáveis.
Sem emissões. Sem ruído.
Mobilidade inteligente.
As scooters e motas da Watt apoiam pessoas e empresas no caminho
da mobilidade flexível, económica e voltada para o futuro.
Os nossos veículos elétricos são tecnicamente avançados e ajudam quem quer
rumar em direção à mobilidade inteligente.

O que te move?

Dá o passo em mobilidade elétrica com a Watt.

100%
Eletricos

Económicos

Silenciosos

Quem Somos
A WATT – Electric Moving é uma marca portuguesa que comercializa motas e scooters elétricas,
sem emissão de CO², que não abdicam do estilo e da mais atual tecnologia.
Todos os nossos veículos são sustentáveis, apresentam um custo de utilização económico,
manutenção reduzida e são amigos do ambiente, tornando-se na opção atual mais inteligente
para as deslocações urbanas.

Pioneiros
Somos a primeira marca exclusivamente dedicada à comercialização de motas elétricas.
Somos os distribuidores exclusivos para Portugal da prestigiada marca Ecooter e da nova
marca premium sueca RGNT, estando disponíveis para comercializar diretamente
a particulares e também a revender para concessionários, rent a scooters,
companhias de sharing, unidades hoteleiras e serviços de distribuição.
Representamos ainda scooters de modelo retro e somos Concessionário Oficial das marcas
Super Soco, Ebroh e Vortex. Para além da comercialização de veículos, os departamentos
de Oficina e Peças da Watt contam com profissionais experientes e damos todo o apoio
de manutenção e reposição de peças para as marcas que representamos, das baterias
aos motores e acessórios.

Carrega a bateria
diretamente
na scooter

RGNT Scrambler

RGNT No.1

P.V.P.

P.V.P.

€11950*

€10500*

Cores

Cores

Personalização possível (banco, punhos)

Personalização possível mediante pedido
(depósito, grelha de bagagem, banco, punhos)

IVA Incluído

IVA Incluído

A RGNT NO.1 e a RGNT Scrambler são inspiradas na estética das motas de estrada dos anos 60,
combinando as mais recentes tecnologias, com uma motorização elétrica.
O resultado: uma mota elétrica leve e manobrável, com um display digital táctil
(com GPS integrado de série, tecnologia 4G, chamadas, música). Equivalente a 125cc para efeito
de carta de condução (pode ser conduzida com carta de carro), mas de alto desempenho para
esta categoria e com um visual off-road retro, que não deixa ninguém indiferente.

Autonomia

120 km

Velocidade

120 km/h

* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €300

Motor

11000 W

Tempo de carga

5/6 h

Bateria

LG Lítio
7.7Wh

equivalente
a 125cc

Carrega a bateria
em casa ou no
escritório

Ecooter E2 MAX

Carrega a bateria
diretamente
na scooter

P.V.P.

€4590*
IVA Incluído

Esta versão MAX é uma versão upgraded do modelo E2: com uma melhoria da suspensão
(duplicou o número de amortecedores), do consumo e da velocidade (85 km), destaca-se
das demais pela tecnologia sofisticada: tem uma app associada com módulo GSM que
permite controlar os percursos feitos, fazer auto-diagnósticos ou mudar os settings do
computador de bordo e do display digital, bem como configurar um útil alarme anti-roubo.

Autonomia

80 a 130 km

Velocidade

85 km/h

Cores

* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €300

Motor

4000 W

Tempo de carga

5/6 h

Bateria

Samsung
64 v / 42 Ah

equivalente
a 125cc

Carrega a bateria
em casa ou no
escritório

Ecooter E2MAX Cargo

Carrega a bateria
diretamente
na scooter

P.V.P.

€4990*
IVA Incluído

A Ecooter E2MAX Cargo é uma scooter 100% elétrica dotada de um motor de 4000 W
(ou seja, 4 kW) equivalente a uma 125 cc, podendo ser conduzida com carta de automóvel.
A sua velocidade máxima é de 80 km/h, conseguindo ainda ir dos 0 aos 45 km em 4,6 segundos.
De série, a E2MAX Cargo vem com uma bateria principal de 64V42 Ah, existindo a opção
de uma bateria adicional (de 64V40Ah), ficando nesse caso o condutor com dois packs.
Graças a estes, e à sua recuperação de energia, este motociclo pode atingir
um alcance de até 130 km.

Autonomia

80 a 130 km

Velocidade

80 km/h

Cores
* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €300

Motor

4000 W

Tempo de carga

5/6 h

Bateria

Samsung
64V/40 Ah

Equivalente
a 50 CC

Carrega a bateria
em casa ou no
escritório

Ecooter E2S

Carrega a bateria
diretamente
na scooter

P.V.P.

€3190*
IVA Incluído

A Ecooter E2S 100% elétrica é uma scooter 100% elétrica dotada de um motor de 3000 W
(ou seja, 3 kW) equivalente a uma 50 cc. A sua velocidade máxima é de 50 km/h, conseguindo
ainda ir dos 0-aos 45 km em 4,6 segundos. Sob o assento, encontram-se as baterias.
De série a E2S vem com uma bateria principal de 64V30Ah, existindo a opção de uma bateria
adicional (de 64V20Ah), ficando nesse caso o condutor com dois packs. Graças a estes e à sua
recuperação de energia, este ciclomotor pode atingir um alcance até 80 km.

Autonomia

60-80 km

Velocidade

50 km/h

Cores
* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €300

Motor

3000 W

Tempo de carga

6h

Bateria

Samsung Lítio
64 v / 30 Ah

equivalente
a 50cc

Carrega a bateria
em casa ou no
escritório

Ecooter E1S

Carrega a bateria
diretamente
na scooter

P.V.P.

€2890*
IVA Incluído

A Ecooter é a combinação perfeita de inovação, alto desempenho e design sofisticado, com
acabamentos de alta qualidade. Esta Smart Scooter é ágil, rápida (vai dos 0-aos 45 km em 4.5
seg.) e a sua eficiente autonomia de 77KM foi projetada para deslocações urbanas curtas e
médias, sem preocupações, com um preço imbatível.

Autonomia

55 a 77 km

Velocidade

45 km/h

Cores
* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €300

Motor

3000 W

Tempo de carga

6/7 h

Bateria

LG Lítio
60 v / 32 Ah

Equivalente
a 50 CC

Carrega a bateria
em casa ou no
escritório

Retro Watt
O eterno clássico
P.V.P.

Carrega a bateria
diretamente
na scooter

€2790*
IVA Incluído

Este nostálgico modelo combina um look retro com a mais recente tecnologia e garante uma
experiência de condução silenciosa e cheia de estilo.

Autonomia

45 km

Velocidade

50 km/h

Cores
* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €300

Motor

Bosch
2900 W

Tempo de carga

6h

Bateria

LG Lítio
72 v / 20 Ah

Usufrui do incentivo governamental
50% do valor do veículo, até €350.
O Fundo Ambiental, que dá apoio financeiro
a quem compre veículos elétricos, este ano
terá novamente uma dotação para a compra
de veículos de duas rodas, motociclos e ciclomotores,
de acordo com o que está previsto no Orçamento de
Estado pelo Ministério do Ambiente.

Vem fazer parte da
revolução elétrica
wattmoving.pt
21 896 0007 | 91 885 3000
info@wattmoving.pt

Rua das Musas, 11A Parque das Nações 1990-169 Lisboa
Av. 25 de Abril, nº83 R/C Dto. 2855-366 Corroios

