
   
 
 

+48 95 30 70 390   +48 883 115 311          www.bilibike.eu            biuro@bilibike.eu       Bili Bike ul. Strażacka 77A, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Zasięg jest zależny m.in. od wagi użytkownika i sposobu użytkowania. Ze względu na ciągły rozwój parametry i ceny pojazdów mogą ulec zmianie 

 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące pojawić się w cenniku. 

BILI BIKE SHINO G2 LIT 

 

8 999 zł 
 
 

Karta 
produktu 

 

BILI BIKE SHINO G2 GEL 

 

6 999 zł 
 
 

Karta 
produktu 

 

• Homologacja: TAK / L2e-P (motorower trójkołowy) 

• Uprawnienia: urodzeni przed 19.01.1995: dowód osobisty,  

14 lat lub ur. po 19.01.1995: AM/A1/A2/A/B 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 75 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 155,5 x 68 x 111 cm 

• Waga skutera: 74 kg (bez baterii) 

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 30Ah litowo-jonowa (wyciągalna) 

• Żywotność baterii: 1000+cykli 

• Czas ładowania: 4-6 h 

• Waga baterii: 11 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• Zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: 106 cm 

KOLORY: brązowy, czarny, czerwony, niebieski 

• Homologacja: TAK / L2e-P (motorower trójkołowy) 

• Uprawnienia: urodzeni przed 19.01.1995: dowód osobisty,  

14 lat lub ur. po 19.01.1995: AM/A1/A2/A/B 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 60 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 155,5 x 68 x 111 cm 

• Waga skutera: 74 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 20Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: 32,5 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• Zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: 106 cm 

KOLORY: brązowy, czarny, czerwony, niebieski, czerwono-czarny, 
niebiesko-czarny 

BILI BIKE SHINO G4 

 

7 999 zł 
 

 
Karta 

produktu 

 

BILI BIKE SHINO G6 

 

8 999 zł 
 

 
Karta 

produktu 

 
• Homologacja: TAK / L2e-P (motorower trójkołowy) 

• Uprawnienia: urodzeni przed 19.01.1995: dowód osobisty,  

14 lat lub ur. po 19.01.1995: AM/A1/A2/A/B 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 60 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 164 x 69 x 130 cm 

• Waga skutera: 74 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 20Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: 32,5 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: 108 cm 

KOLORY: brązowy, czerwony, niebieski, jasnoniebieski  

• Homologacja: Certyfikat CE 

• Uprawnienia: n/d 

 

• Maksymalna prędkość: 20 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 50 km 

• Silnik elektryczny: 500W bezszczotkowy 

• Wymiary: 133 x 63 x 95,5 cm 

• Waga skutera: 82,5 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 100 kg 

• Bateria: 48V 20Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: 26 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.5-4” / 3.0-8" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): elektro-magnetyczne 

• zawieszenie (przód/tył): sprężynowe /sprężynowe 

• Rozstaw kół: 84 cm 

KOLORY: czerwony, niebieski 

https://www.bilibike.eu/
mailto:biuro@bilibike.eu
https://www.google.pl/maps/place/Bili+Bike+Skutery+Elektryczne/@52.7068062,15.2829344,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4706e17748d48f0d:0x2de000b85ef60189!8m2!3d52.706803!4d15.2851231
https://skuteryelektryczne.pl/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g2-30ah-lit/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g2-30ah-lit/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g2-gel/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g2-gel/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g4-1000w-60v-20ah/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g4-1000w-60v-20ah/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g6-500w-48v-20ah/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g6-500w-48v-20ah/
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Zasięg jest zależny m.in. od wagi użytkownika i sposobu użytkowania. Ze względu na ciągły rozwój parametry i ceny pojazdów mogą ulec zmianie 

 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące pojawić się w cenniku. 

BILI BIKE SHINO G5 

 

8 499 zł 
 
 

Karta 
produktu 

 

BILI BIKE SHINO QUADRO F2 

 

9 499 zł 
 
 

Karta 
produktu 

 

• Homologacja: TAK / L2e-P (motorower trójkołowy) 

• Uprawnienia: urodzeni przed 19.01.1995: dowód osobisty,  

14 lat lub ur. po 19.01.1995: AM/A1/A2/A/B 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 60 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 190 x 69 x 111 cm 

• Waga skutera: 93,5 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 20Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: 32,5 kg 

• Liczba miejsc: 2 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• Zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: 143 cm 

 

KOLORY: czerwony, czerwono-czarny, niebiesko-czarny 

• Homologacja: TAK / L6e-A (czterokołowiec lekki) 

• Uprawnienia: AM lub wyżej (A1/A2/A/B) 

 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 60 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 207,3 x 73 x 110 cm 

• Waga skutera: 118 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 20Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: . 

• Liczba miejsc: 2 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• Zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: . 

 

KOLORY: czarny, czerwony, niebieski, szary 

BILI BIKE SHINO QUADRO LIT  

 

10 999 zł 
 

 
Karta 

produktu 

 

BILI BIKE SHINO QUADRO GEL 

 

8 999 zł 
 

 
Karta 

produktu 

 
• Homologacja: TAK / L6e-A (czterokołowiec lekki) 

• Uprawnienia: AM lub wyżej (A1/A2/A/B) 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 75 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 160 x 68 x 113,5 cm 

• Waga skutera: 99 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 30Ah litowo-jonowa  

• Żywotność baterii: 1000+cykli 

• Czas ładowania: 4-6 h 

• Waga baterii: 11,5 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• Zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: 106 cm 

 
KOLORY: czerwony, niebieski, czerwono-czarny 

• Homologacja: TAK / L6e-A (czterokołowiec lekki) 

• Uprawnienia: AM lub wyżej (A1/A2/A/B) 

• Maksymalna prędkość: 25 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 60 km 

• Silnik elektryczny: 1000W bezszczotkowy 

• Wymiary: 160 x 68 x 113,5 cm 

• Waga skutera: 99 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 60V 20Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: 32,5 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/standard 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" -opony bezdętkowe 

• Hamulce(przód/tył): tarczowe/bębnowe 

• zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/sprężynowe 

• Rozstaw kół: 106 cm 

 
KOLORY: czerwony, niebieski, niebiesko-czarny, czerwono-czarny 

https://www.bilibike.eu/
mailto:biuro@bilibike.eu
https://www.google.pl/maps/place/Bili+Bike+Skutery+Elektryczne/@52.7068062,15.2829344,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4706e17748d48f0d:0x2de000b85ef60189!8m2!3d52.706803!4d15.2851231
https://skuteryelektryczne.pl/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g5-1000w-60v-20ah/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-g5-1000w-60v-20ah/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-quadro-f2/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-quadro-f2/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-quadro-30ah-lit/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-quadro-30ah-lit/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-quadro-1000w-60v-20ah-gel/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-shino-quadro-1000w-60v-20ah-gel/
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Zasięg jest zależny m.in. od wagi użytkownika i sposobu użytkowania. Ze względu na ciągły rozwój parametry i ceny pojazdów mogą ulec zmianie 

 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące pojawić się w cenniku. 

BILI BIKE FOLD Z1 

 

6 499 zł 
 
 

Karta 
produktu 

 

BILI BIKE 500 

  

4 999 zł 
 
 

Karta 
produktu 

 

• Homologacja: Certyfikat CE 

• Uprawnienia: n/d 

• Maksymalna prędkość: 8 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 16 km 

• Silnik elektryczny: 180W bezszczotkowy 

• Wymiary: 102 x 51 x 92 cm/45 x 51 x 73 cm (złożony) 

• Waga skutera: 29 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 120 kg 

• Bateria: 24V 10Ah litowo-jonowa 

• Żywotność baterii: 1000+cykli 

• Czas ładowania: 4-6 h 

• Waga baterii: 7 kg 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): . 

• Rozmiar opon (przód/tył): 7×2" / 8×2" -koła pełne PU 

• Hamulce(przód/tył): elektro-magnetyczne 

• zawieszenie (przód/tył): brak 

• Rozstaw kół: . 

KOLORY: czerwony, niebieski, szary, żółty 

• Homologacja: Certyfikat CE 

• Uprawnienia: n/d 

• Maksymalna prędkość: 25-30 km/h 

• Maksymalny zasięg: do 60 km 

• Silnik elektryczny: 500W bezszczotkowy 

• Wymiary: 107 x 77 x 117 cm 

• Waga skutera: 43 kg (bez baterii)   

• Dopuszczalna ładowność: 150 kg 

• Bateria: 48V 22,3Ah kwasowo-ołowiowa (żelowa) 

• Żywotność baterii: 500+cykli 

• Czas ładowania: 6-8 h 

• Waga baterii: . 

• Liczba miejsc: 1 

• Oświetlenie (przód/tył): LED/LED 

• Rozmiar opon (przód/tył): 3.00-10" / 4.10/3.5-4" 

• Hamulce(przód/tył): bębnowy/ 

• zawieszenie (przód/tył): brak 

• Rozstaw kół: 71 cm 

KOLORY: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny 

W ofercie posiadamy również szeroki wybór akcesoriów oraz części do pojazdów elektrycznych: 

                                   
 

https://www.bilibike.eu/
mailto:biuro@bilibike.eu
https://www.google.pl/maps/place/Bili+Bike+Skutery+Elektryczne/@52.7068062,15.2829344,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4706e17748d48f0d:0x2de000b85ef60189!8m2!3d52.706803!4d15.2851231
https://skuteryelektryczne.pl/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/bili-bike-fold-z1/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/inwalidzkie-skutery-elektryczne/bili-bike-fold-z1/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-500-ginger-shoxer/
https://skuteryelektryczne.pl/produkt/skutery-elektryczne/skuter-elektryczny-bili-bike-500-ginger-shoxer/
https://skuteryelektryczne.pl/kategoria-produktu/akcesoria/ladowarki/
https://skuteryelektryczne.pl/kategoria-produktu/akcesoria/kufry/
https://skuteryelektryczne.pl/kategoria-produktu/akcesoria/kaski/
https://skuteryelektryczne.pl/kategoria-produktu/akcesoria/wyposazenie/
https://skuteryelektryczne.pl/kategoria-produktu/czesci-do-skuterow-elektrycznych/czesci-do-skuterow-elektrycznych-wg-rodzaju/

