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Bij Tromox combineren we onze eigen technologie met een 
trendy design voor het creëren van intelligente elektronische 
motorvoertuigen. 

We willen op deze manier onze Tromoxgebruikers een optimale 
ecologische mobiliteitsbelevenis laten beleven.  

Over ons
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Tromox wil zich profileren als hip en 
technologisch elektrisch motormerk in de 
nieuwe mobiliteit.

We willen van rijden een dagelijkse belevenis 
maken waarin de bestemming slechts een 
onderdeel is van het avontuur. Door origineel 
Europees design te combineren met eigen 
technologie willen we een interessante,, 
slimme en milieuvriendelijke reisbeleving 
creëren voor onze gebruikers over de hele 
wereld. Ontelbare mogelijkheden bieden zich 
aan eens u met Tromox de weg op gaat.

Het merk
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Revolutioneren

Inventief rijden 
heruitgevonden

Connecteren 

Passie

Merkwaarden

Merkslogan1

2
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ULTIEME STYLING

Tromox haalde zijn inspiratie voor het ontwerp bij 
de haai. De gestroomlijnde vorm ademt snelheid en 
onze kenmerkende stijl is bewust gekozen om de 
toekomst nu al tot bij u te brengen.

Laten we zijn geheimen nu ontdekken.

De premium slimme elektrische motor 
van de volgende generatie
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Vederlicht design
Een betrouwbaar lichtgewicht

Het Frame
Volledig aluminium frame1

1000000+
  

vibraties tijdens de metaalmoeheidstesten

2
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Monoshock 
van raceniveau 
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Visueel systeem in Avant-gardestijl
Technologisch en fascinerend

Esthetisch koplampdesign
Waterdichte IP67 dual-lens LED-koplamp met een 
hoogwaardige lens van optisch glas en krachtige LED-
strip. De koplamp combineert een lager energieverbruik 
met een sterker lichteffect en een ruimer bereik.

10
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Gepersonaliseerd stuur met 
verlichte besturingsknoppen
Cruisecontrol en achteruitrijhulp binnen handbereik 
dankzij de eenvoudig ontworpen knoppen aan het stuur.

11
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Mens en machine 
in harmonie
Comfortabel en makkelijk hanteerbaar

Ergonomisch design
Talloze uren van onderzoek leverden de perfecte 
zitpositie voor de Ukko S op. Zo voelt het besturen 
van de Ukko S altijd soepel en eenvoudig aan.

Man Vrouw
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Man Vrouw
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CORE TECHNOLOGY
De Ukko s is de weerspiegeling van onze 
ingesteldheid. We gaan de strijd aan met de 
uitdagingen van het heden en tegelijk blijven 
we ons richten op de toekomst. Hieruit 
ontstond de Ukko S, die met een futuristisch 
design gekoppeld aan topprestaties 
nastreeft om het transportmiddel van de 
toekomst nu al tot bij u te brengen.
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BMS-systeem
De Ukko S maakt gebruik van softpack lithium-ion batterijen met een 
hoge ontladinginsefficiëntie en een laag verbruik om optimaal gebruik 
te maken van de beschikbare energie. Het volledig functionele en 
versterkte batterijmanagementsysteem voorziet exacte berekeningen 
over de laad- en ontlaadbehoeften voor een algehele bescherming van 
de batterijcellen.

Battery Full Alert Short-circuit protection

Overcurrent protection Temperature protection

Over-discharge protection Cell equalization

MOS fault protection Predischarge protection
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Tromox 
E-rush 
snelladen

* 160 km

         Autonomie

17
* De autonomie kan beduidend variëren afhankelijk van de testomgeving. Dit resultaat is 

gebaseerd op data uit testen die zijn uitgevoerd aan een constante snelheid van 30 km/u 
door een bestuurder van 75 kilogram en een omgevingstemperatuur van 25 graden.
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Prestatiegerichte 
middenmotor
Dankzij zijn efficiënte overbrenging beschikt de Ukko S 
over meer koppel, snellere acceleratie en een sterke 
klimkwaliteit, ook bij lage snelheden.

De acceleratiemodus kan instant geactiveerd worden 
zodat u altijd over maximale prestaties beschikt 
die u net dat tikkeltje voorsprong geven.

93km /u

Topsnelheid

22°

Klimcapaciteit
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Zelfontwikkelde 
stuurmodule

Het design werd gespiegeld aan standaarden 
uit de automobielsector en de stuurmodule is 
volledig onafhankelijk ontwikkeld. De chip maakt 
gebruik van slimme micro-elektronica. Alle R&D 
stond in het teken van een vlotte opstart en 
een performante acceleratie.
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Uw woon-werkverkeer 

slim aangepakt
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Net als een slimme robot begrijpt de 
Ukko S uw noden en behoeften. Door 
gebruik te maken van intelligente 
technologieën kan u onbekommerd 
op pad. 

Zorgeloos 
op pad

22

Mid-airbag Rear Reduction

Mid-mounted Motor

Smart Control System

Vehicle Interaction 
(OTA, remote control)

Automotive-grade CAN System



2323

Automotive-grade CAN System

BMS: Precise calculation

NFC: Induction unlock

Intelligent Dashboard

Inverted Damper

FOC Controller System
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Optimaal 
geïntegreerde 
VCU

M-Space 2.0 is de nieuwste generatie van Tromox 
intelligente systemen. De VCU maakt gebruik 
van materialen van de hoogste standaard. Met 
sensoren over de hele motor verspreid zorgt het 
voor een uiterst precieze overdracht van informatie.

24
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De Tromox APP
Via een unieke beveiligingscode kan u uw 
Ukko connecteren met de Tromox app. In de 
app kan u voertuiginformatie, statistieken en 
gebruiksondersteuning terugvinden die u 
rijplezier nog verder moeten versterken.

Afgelegde routes 
raadplegen

Analyse van uw 
rijgedrag

Rijstatistieken Real-time tracking

NFC Card Smart KeyIoT (Tromox App)
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Voel de hartslag 
van Tromox

Met de LED-strip in watervalpatroon kan u op verschillende 
wijze nieuwe interacties creëren .

Het ademende licht zal knipperen als een andere Ukko S zich 
binnen een straal van 2 kilometer van u vertoeft. Zo kunnen 
vriendschappen binnen de Tromox-familie ontstaan.

26
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Camera in 
hoge resolutie

Het gebruik van de WDR dynamische 
technologie maakt het mogelijk dat de 
camera in elke situatie heldere opnames 
kan maken. Zelfs 's nachts kan hij de 
omgeving waarnemen en zorgen voor 
bewegingsdetectie, achteruitrijhulp en 
andere functies.

*Beschikbaar op de Ukko S Pro

2727
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Go Ride.
Everything Else 
Can Wait.
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Elk detail is zorgvuldig 
overwogen om aan 
de behoeftes van 
Tromoxgebruikers 
te voldoen.
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5.5-inch 
TFT Dashboard
TFT-scherm in hoge resolutie dat 
alle informatie in authentieke 
kleuren duidelijk weergeeft.
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Hoogwaardige vering en schokdempers zorgen ervoor dat u 
elke rit aankan, zelfs op hobbelige wegen.

Riem aangedreven, olievrij, minder lawaai, makkelijker 
onderhoud en duurzamer.

1

2

Tijdens het rijden 
staat ook het 
comfort centraal
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Specificaties
Ukko S Lite

1290mm 1290mm 1290mm

Hydraulisch

Centrale schokdemper

Voor: 100/80-14
Achter: 120/70-14

770mm

CBS

Aluminium legering, dubbele 
achterbrug

Ketting

BT VCU

VA scherm

FOC

72V 55Ah

10A

Nee

5.5u

Wielbasis

Schokdemper voor

Schokdemper achter

Banden

Zithoogte

Remsysteem

Achterbrug

Aandrijving

VCU 

Dashboard

Motor

Controller

Batterij

Oplader

Camera

Oplaadtijd

Nee

5.5u

10A

72V 55Ah

FOC

5.5'' TFT scherm 5.5'' TFT scherm

4G VCU

Riem

Aluminium legering,
Mono arm

Aluminium legering,
Mono arm

CBS

770mm

Voor: 100/80-14
Achter: 120/70-14

Hydraulisch

Ukko S

Voor/Achter

3.5u

15A

72V 55Ah

FOC

4 KW met enkelvoudige 
overbrenging, 8 KW 
piekvermogen

4 KW met enkelvoudige 
overbrenging, 8 KW 
piekvermogen

4 KW met enkelvoudige 
overbrenging, 8 KW 
piekvermogen

4G VCU

Riem

ABS

770mm

Voor: 100/80-14
Achter: 120/70-14

Centrale schokdemperCentrale schokdemper

Hydraulisch

1820 mm x 800 mm x 1035 mm 1820 mm x 800 mm x 1035 mm 1820 mm x 800 mm x 1035 mmAfmetingen (LxBxH)

Ukko S Pro 
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Kleur

Youth Blue

Knight Black Tango Orange

Space Grey

· Deze foto's, modellen, functies, prestaties en andere parameters van het product die te vinden zijn in deze brochure zijn indicatief. 
De reële prestaties van het product kunnen verschillen naargelang de hantering van de bestuurder.
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Accessoires

Zijtasbeugel links Valbeugel links Koplampbeschermingsbeugel

Aanpasbare zijstandaard Afdekkap Remhendel

Roestvrijstalen zijkoffer Beschermhoes 
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Beschermingsbeugel dashboardHandvat Pedaal voor/achter

Dop remoliereservoir Stuurgewicht Multifunctionele tanktas
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Uw Tromoxverhaal 
begint hier!
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CrmConnect

Gentseweg 203, 8792 Desselgem

info@crmconnect.be www.crmconnect.be +32 (0)56 65 02 71


