
 

EL – LONG JOHN 

• Svart ram med slagtålig lack i 5 steg bestående av: Rostskydd och slagtålig pulverlack. 

• Enkel och användarvänlig digital LCD-skärm med 6 olika hastigheter, hastighets o km räknare samt information om 

• belastning och effekt. 

• Elektronisk "Gå-läge" (håll in pil upp kanappen och cykeln går upp till 5 km/h utan att man behöver trampa runt). 

• 36V, 9 Ah litiumjonbatteri, Laddningstid 6-8 timmar. Livstid 600 till 900 laddningscykler. Stöldskydd: lås. CE, GS och TUV 

• godkänd. Tillval 11,6 Ah batteri 1200:- 

• Går upp till 40 km på en full laddning. Även vintertid. ( Vid provcykling har vi kommit upp till 80 km med denna cykel, 

• räckvidden är mycket beroende på hur kuperat det är och hur mycket du cyklar själv) 

• Intelligent laddare som stoppar laddningen när batteriet är fulladdat, CE, GS och TUV godkänd. 

• Kraftfull 250W Borstlös och ljudlös motor från Japanska DAPU. 

• 7 växlad med navväxel Shimano Nexus 

• Promax V bromsar fram navbroms bak 

• 20 "framhjul / Kenda däck och 26" bakhjul / Kenda däck. 

• Dubbelbottnade aluminiumfälgar med kraftiga rostfria ekrar. 

• Pakethållare med spännband. 

• Kraftiga stänkskärmar på alla hjul och kedjeskydd. 

• Bred sadel av hög kvalitet med stötdämpning och hög komfort. Höjden är justerbar. 

• Ergonomiskt och justerbart styre. 

• Kraftfullt LED-ljus fram och bak. 

• Reflexer och ringklocka. 

• Avtagbart och genomskinligt tak ingår. 

• 3 punkts Barn bälten till 3 barn 

• Barn Bänkar för max. 4 barn. 

• Cykelstöd. 

• Svartlackad låda i vattentålig Plyfa med halkskydd i botten och på sitsar. 

• Lättviktsram endast 45 kg gör cykeln lättrampad även utan el 

• Lastkapacitet 150 kg 

• 264cm X 114cm X 63cm (L x H x W). Box 96cm X 63cm (L x B). 

• Ram/Vin/chassinummer. 

• 2 års garanti. 

• 80% monterad innebär att du måste montera den främre lådan själv genom att följa de detaljerade fotoinstruktioner 
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