


Les instal·lacions de Going Green tenen una 
capacitat de producció de fins a 5.000 unitats 
anuals. 

La planta compta amb l’homologació europea i 
disposa dels més alts estàndards de qualitat en 
la seva producció. 

 

El 80% dels components de la moto procedeixen 
d’España. 

L’equip d'enginyeria de Going Green compta amb 
una àmplia experiència en el disseny i producció de 
motocicletes. 

 

 THE CORE   ESTÀ FABRICADA  

A BARCELONA PER GOING GREEN  



THE CORE   ÉS UNA MOTO 

PENSADA PER A L’ÚS INTENSIU 

ROBUSTESA 
L’absència de 
plàstics i 
components 
fàcilment 
deteriorables,  
n’assegura una 
gran durabilitat 
en els entorns 
més complexes. 

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 a tornar a la feina. 



SEGURA 
Els seus frens de disc tenen un alt nivell de 
resposta i un tacte immillorable que 
permet una frenada segura inclús en les 
situacions de més emergència.  
 
Els pneumàtics amples i alts que munta la 
moto proporcionen una seguretat extra en 
la seva conducció. 
El seu reduït pes disminueix les lesiones 
en cas de caiguda. 
 
MANEJABLE 
The CORE és una moto extremadament 
fàcil de fer anar gràcies a la seva 
lleugeresa, distribució de pesos y posició 
de conducció. 
 
PROTEGIDA 
La disponibilitat de sistemes de bloqueig 
elèctric de cavallet, seient i casc augmenta 
la protecció davant d’intents de robatori. 
 

THE CORE, 

SINÒNIM DE 

FUNCIONALITAT 



THE CORE, TAMBÉ DE 

QUALITAT EN COMPONENTS 

Motor:  
• Potencia màxima continua: 

4.1kW 
• Par màxim: 150 Nm 
• Potencia màxima: 7.2 kW 
• Max.  rpm: 1000 

Bateria: 
• Capacitat 1.5 kWh / 2.2 KWh 
• Tecnologia Liti Polímer 
• BMS activo y CANBUS 
• Extraïble. Pes: 9 Kg / 11 Kg 
• Doble sistema de seguretat 

Amortidor:  
• Mono  
• Ajustable en càrrega 
• Stroke: 35mm 
• Proveïdor nacional 

Xassís 
• Tubular d’acer 
• Màxima rigidesa 
• Pes: 16 Kg 
• Tractament de Cataphoresis 
• Proveïdor nacional 

Llandes: 
• Alumini 13” polsades 
• Roda del darrera amb 

motor integrat 

Forquilla: 
• Hidràulica en aluminio 
• Ø 35 mm 
• Stroke 70 mm 
• Proveïdor italià 

Far davanter: 
• El·lipsoïdal 
• 3 funciones 

Pantalla: 
• Color, 7 polsades 
• Alta visibilitat 
• Navegació per GPS 
• Targeta SIM 3G integrada 
• Proveïdor nacional 

Llums:  
• LED 
• Mínim consum 
• Màxima durabilitat 

Frens: 
• Hidràulics d’alto rendiment 
• Disc davanter i del darrera 
• Ø 190 mm 
• Proveïdor nacional 

Controlador de Motor:  
• Intensitat contínua max.: 110A 
• Intensitat màxima: 275A 
• Potència Màxima: 5.3 kW 
• Potència Pico: 13 kW 
• Fre regeneratiu 
• Prestacions configurables 
• Proveïdor americà 

Seient:  
• Alta resistència 
• Màxim confort 
• Tecnologia anti-pluja 
• Sistema de bloqueig electrònic 
• Compartiment de cortesia 

Swingarm:  
• Tubular d’acer 
• Mono braçada 
• Disseny exclusiu 
• Proveïdor nacional 

Interface Control Module:  
• Protocols CANBUS – USB 
• Gestió d’engegat 
• Gestió de sistemes  
   electrònics  de seguretat 
• Proveïdor nacional 

Pneumàtics: 
• Perfil ample 
• Alta durabilitat 
• Baix consum 
• Ideal per a sòls molls 
• Proveïdor europeu 

Comandaments: 
• Accelerador electrònic con 

doble sistema de seguretat 
• Alta sensibilitat 
• Proveïdor italià 



THE CORE DISPOSA DE: 

UNA EXCLUSIVA PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓ 

Possibilitat de disseny de rutes 
Avisos a la pantalla 

Temps i km entre serveis 



The CORE DISPOSA D’UN SISTEMA PROPI DE 

BATERIA EXTRAÏBLE I INTERCAMBIABLE 

1 2 

3 4 

• Maximitza ´l’ús de la 
flota, la moto mai 
atura 

 

• No requereix 
instal·lacions de 
recàrrega especials  

 

• La moto es pot 
comprar amb un sol 
pack de bateries i 
posteriorment 
incorporar un segon 

 

 



CONTROL 
The CORE disposa d’un sistema exclusiu 
The CORE FLEET d’enviament d’informació 
en temps real que permet a l’empresa 
gestionar i controlar múltiples paràmetres 
d’ús de la flota. 

The CORE ES 

PROPORCIONA  AMB UNA 

TECNOLOGIA ÚNICA DE 

GESTIÓ DE FLOTA 

Usuari 

Gestor de flotes NAVEGACIÓ 
La moto disposa d’una pantalla de 7 
polsades amb navegador que guia a 
l’usuari fins a la destinació més 
fàcilment. 
 
IDENTIFICACIÓ RFID 
El sistema de gestió de flotes The CORE 
FLEET permet la identificació individual 
del conductor mitjançant targeta RFID,  
evitant l’ús de claus. D’aquesta manera 
es facilita l’ús compartit i es maximitza la 
seva ocupació.  
 
 



The CORE APORTA MÚLTIPLES AVANTATGES 

A LA GESTIÓ DE LES OPERACIONS 

• Optimitza l’ús de la flota. 

• Permet utilitzar els mateixos vehicles per a més 
usuaris o per a més funcions o serveis.  

• Permet assignar vehicles segons les necessitats 
reals gràcies a l’anàlisi d’històrics de l’ús.  

• S’anticipa a possibles mal-funcionaments del 
vehicle mitjançant el diagnòstic remot.  

• Millora l’eficiència de les operacions mitjançant 
l’aportació d’informació per a la gestió de les 
mateixes (km recorreguts per torn, temps emprats, 
temps aturat, …) 

• Simplifica la gestió de la flota, tant en termes de 
manteniment (control de km i temps d’ús) com de 
gestió administrativa (multes, assegurances,…) 

• Millora la gestió d’incidències (averies, accidents,…) 
gràcies a la monitorització de la moto i la comunicació 
amb l’usuari. 

 

Going Green pot realitzar versions del sistema The Core Fleet adaptades a qualsevol 
necesitat d’informació o gestió del client així com al seu model operatiu 

 



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
El consum elèctric de The CORE és de tan 
sols 0,5€/100 Km, fet que suposa un 
estalvi de més del 90% front a qualsevol 
moto de combustió. 

The CORE TÉ UN MÍNIM COST 

D’ÚS I MANTENIMENT NUL 

MANTENIMENT 
Les necessitats de manteniment es limiten exclusivament a 
pneumàtics i frens,  disminuint els costos de manteniment (sense 
plàstics, sense corretja, sense oli, sense filtres,…) i augmentant la 
productivitat. 
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The CORE                 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

CONDUCCIÓ I MOTOR BATERIA 

Velocitat màxima 
75 km/h – Configurable segons necessitats des de 
25-95 km/h 

Tipus de bateries Liti Polímer 

Cilindrada equivalent 125 c.c. Capacitat bateria 1,5 kW/h / 2.2 KWh 

Acceleració 0-50km/h 7,5 seg. Bateria extraïble Si 

Autonomia 40-60 km (segons l’estil de conducció) Pes de la bateria 9 Kg. / 11 kg. 

Potència màxima 4,1 kW Carregador 240 W extern 

Temps de recàrrega A partir de 2h (80%) 

COMPONENTS DIMENSIONS I PESOS 

Frens Anterior i posterior de disc Pes 80 Kg. 

Pneumàtics 13” Capacitat de càrrega 150 Kg + conductor 

Distància entre eixos 1330 mm. 

Altura fins el seient 780 mm. 

Blanc Brillant 

GARANTIA DE 4 ANYS (BATERIA INCLOSA) 



The CORE  
PREU I OPCIONS 

LLISTAT DE PREUS (IVA NO INCLÒS) 

Moto  
Bateria 

2.676 € 
1.316 € 

OPCIONS (IVA NO INCLÒS) 

Color personalitzat xassís 200 € 

Retolació corporativa Des de 100 € 

Carregador extern 2 opcions disponibles 

 250W-5h (80%) (*) 120 € 

 600W-2h (80%) (*) 175 € 

Cargo box  Des de 85 €  

Gestió de flotes 
personalitzada 

A consultar 

Color personalitzat del xassís 

Personalització completa amb calaix 

No inclou transport ni matriculació 
(*) Preu especial per a la compra de carregador amb la moto. En cas de 
comprar per separat, el preu és de 147€ pel de 250W i de 214€  
pel de 600W (IVA no inclòs). 



Contacto: 

C/ Montserrat Roig, 54 (Polg. Ind. Pedrosa) 

CP. 08908 - Hospitalet de Llobregat - 

Barcelona (España) 

info@goinggreen.es 

Telf. 932 425 572 
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