
 

 

 

EL – LÅDCYKEL “ULTIMATE HARMONY” 

• Levereras 80% monterad. 100% är också möjligt 
• Den mjukt böjda trälådan med gott om plats för upp till 4 barn är utförd i oljebehadnlad, lackad björk och poppel  
• Mattsvart slimmad ram med ytskikt i 5 lager med rostskyddsbehandling lack och stenskottsskydd  
• Nytt Patenterat ”Anti-Tilt” styrsystemet med självupprättande funktion, gör att cykeln alltid strävar mot att gå rakt fram 
• Enkel och användarvänlig LCD display med många olika hastigheter, enkel funktion, gör att man snabbt lär sig alla funktioner 
• Elektronisk ”Gå-funktion/Starthjälp” (håll in nedre knappen så går cyklen i 5 km utan att man trampar) 
• Kraftig och tålig 250W Borstlös motor med senaste ”Low Energy Consumption & NoNoise” teknologi och naturligvis CE 

godkänd 
• Superstarkt 36V, 13 ah Li-ion batteri, laddtid endast 2–3 timmar. Klarar 600–900 laddcykler. Stöldskyddad med lås. CE, GS & 

TÜV godkänt 
• Automatiskt Bromsljus i bakljuset som är inbyggt i batteriet. 
• Upp till 60 km på en full laddning. Notera: Gäller även Vintertid 
• Intelligent Turboladdare med reducerad ladd-tid som stänger av sig själv när batteriet är färdigladdat, CE, GS & TÜV godkänd 
• 7 utvändiga Shimano Tourney (SIS) växlar med frihjul och Shimano växelhandtag 
• Hydraliska Tektrobromsar på alla hjul med elektroniskt bromsstop. 
• Parkeringsbroms på alla hjul 
• Punkteringsskyddade däck från Kenda med sidoreflexer 
• 20" Framhjul och 26" bakhjul 
• Dubbelbottnade fälgar med extra kraftiga rostfria ekrar 
• Pakethållare med spännband 
• Kraftiga skärmar på alla hjul och heltäckande kedjeskydd 
• Svart Justerbar bred sadel som enkelt kan justeras i höjd eftersom snabbkopplingen ingår, mycket bekväm med fjädring  
• Justerbart styre med breda bekväma svarta handtag 
• 2 Kraftiga Led framlampor med egna batteri och 1 bakljus/bromsljus som är inbyggt i batteriet 
• Ringklocka 
• Reflexer enligt regelverk 
• Avtagbart kapell med fönster, öppningsbart med dragkedjor på bägge långsidor 
• Sittbänk för 4 barn med Y-bälte  
• Cykeln kan extrautrustas med fästöglor för barnstol 
• Botten på lådan och sätena är antihalkskyddade 
• Låg instegshöjd 
• Vikt endast 47 kg 
• Lastvikt i lådan 150 kg 
• 222cm x 118cm x 82cm (L X H X B). Lådan i botten 92cm x 62 cm LxB, i toppen 110 x 72 cm LxB 
• Cykeln går in genom en 1 m bred ytterdörr (Standardmått på ytterdörr) 
• Ramnummer  
• CE märket / Godkänd 
• 2 års reklamationsrätt 
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