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La planta de muntatge té l’homologació europea i els més alts 
estàndards de qualitat. La gran majoria dels components de la 
moto provenen de proveïdors europeus.

L’equip d’enginyeria de Going Green té una ampla experiència a 
escala mundial en la fabricació de motos elèctriques.

THE CORE ESTÁ FABRICADA 
A BARCELONA PER GOING GREEN

     



GESTIÓ DE FLOTES

       Optimitza el rendiment de la flota.

     - Permet utilitzar la mateixa moto per a més funcions i serveis.
     - Assigna vehicles basant-se en necessitats reals.
     - Millora l’ús del vehicle i el comportament del conductor amb dades 
       estadístiques.

       Millora el control de la flota, assegurant un ús eficient i sense problemes. 
       Redueix les multes de tràfic i la conducció agressiva.

       Simplifica la gestió de la flota, en termes de manteniment i administració.

       Millora de la gestió d’incidències, control de la moto i de la comunicació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CONDUCCIÓ I MOTOR BATERIA

Velocitat màxima
 

CC Equivalent

Acceleració 0-40Km/h

Autonomia

Potència màxima

75 km/h (Configurable 
segons necessitats)

125 c.c

7.5 sec.

40-60 km (segons l’estil 
de conducció)

4.1 kw

Tipus

Capacitat

Extraïble 

Pes

Carregador

Temps càrrega

Liti Polímer

1.5 kWh / 2.2 KWh

Si

9 kg / 11kg.

240 W extern

Des de 2h (80%)

COMPONENTSDIMENSIONS I PES

Frens

Pneumàtics

Anterior i 
posterior de disc

13”

Pes

Capacitat de càrrega

Distància entre eixos

Altura fins al seient

80 kg.

150 Kg + conductor

1330 mm.

780 mm.

ÚS INTENSIU
ROBUSTESA
L’absència de plàstics i parts fàcilment deteriorables n’assegura la major durabilitat en 
els entorns més complexos.

FIABILITAT
La qualitat dels components i les seves bateries de liti d’alt rendiment permeten que la 
disponibilitat de la moto sigui màxima.

AUTONOMIA IL· LIMITADA
La bateria de The CORE és extraïble pel que l’autonomia no serà un problema. 
En arribar a la base, es substitueix la bateria en pocs segons per tornar a la feina.

CONDUCCIÓ
SEGURA
Els seus frens de disc tenen un alt nivell de resposta i un tacte immillorable permetent 
una frenada segura també en les situacions de major emergència.

Els pneumàtics amples i alts que munta la moto proporcionen una seguretat extra en 
la seva conducció.

El reduït pes disminueix les lesions en cas de caiguda.

MANEJABLE
The CORE és una moto extremadament fàcil de fer anar gràcies a la seva lleugeresa, 
distribució de pesos i posició de conducció.

PROTEGIDA
La disponibilitat de sistemes de bloqueig elèctric del cavallet, seient i casc augmenta 
la protecció davant d’intents de robatori.GARANTIA DE 4 ANYS (BATERIA INCLOSA)

Sistema de navegació integrat

Gestió de flota amb targeta RFID per la 
identificació del usuari, GPS integrat i 
seguiment de múltiples paràmetres d’ús.


