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LÅDCYKEL EL “DELUXE” 

• Svart ram (5 behandlingar innehållande: Färg, lack, rostskyddslack samt anti-stenskotts tätning typ) / Black box. 

• Enkel och användarvänlig Deluxe Digital LCD-skärm med 6 olika hastigheter. Enkel att använda för hela familjen. 

• Elektronisk "Gå-läge" (håll ner en knapp på displayen och cykeln går upp till 5 km/h utan att man behöver trampa runt). 

• 36V, 9 Ah litiumjonbatteri, Laddningstid 2-4 timmar. Livstid 600 till 900 laddningscykler. Stöldskydd: lås. CE, GS och TUV 

godkänd. 

• Kan köra upp till 40 km/h på en full laddning. OBS: Även i frost. 

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

• Kraftfull 250W ljudlös motor.  

• 6 exteriör Shimano Tourney (SIS) redskap med frihjul och Shimano växling.  

• 2 Tektro Hydrauliska frambromsar & 1 promax bakbroms (V-broms).  

• Parkeringsbromsen på båda framhjulen.  

• 20 "Framhjul/Kenda däck och 26" bakhjul/Kenda däck. All stark anti-punktering fri med reflektionslinjer. 

• Dubbla bundna aluminiumfälgar med slittåliga rostfria ekrar.  

• En bagagelåda med remmar.  

• Kraftfulla stänkskärmar på alla hjul och kedjor. 

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

• Ergonomiska läderhandtag som kan justeras i höjden.  

• 2 Kraftiga Led framlampor och 1 bakljus 

• Div. Reflexer och ringklocka.  

• Avtagbart plast tak med genomskinligt topp.  

• Barnbälten för 4 barn (Y-bälten). 

• Barnstolar för 4 barn.  

• Rum för ramp. 

• Påstigningsplatta för barn.  

• Lådans botten och barnstolarna är behandlade med glidhämmande material (anti-slip).  

• Klarar 47 kg exkl. ytterligare utrustning dvs. "Ljus / lätta modell modell". 

• Lastkapacitet 150 kg. 

• 214cm X 126cm X 88cm (L x H x W). Box 91cm X 59cm (L x B).  

• Ram/Vin nummer/chassinummer. 

• 2 års garanti. 

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

tillkommer. 

 

  

http://www.amladcyklar.se/

