
 

                   

 

  

 

 

 

 

EL – LADCYKEL “SUPERIOR” 

• 100% samlet og køreklar 

• Sort stel (5 behandlinger indeholdende: Maling, lakering, antirust behandling samt antistenslags-forsegling)/Sort boks 

• Nemt og brugervenligt Deluxe Digitalt LCD display med 6 forskellige hastighedsniveauer, som alle vil være fortrolige med efter 

få sekunder 

• Elektronisk ”Gå-funktion” (hold en tast nede på displayet og cyklen kører op til 5 km/t uden pedalerne kører rundt) 

• Kraftig og robust 250W Brushless motor med nyeste ”Low Energy Consumption & No Noise” teknologi og naturligvis CE 

godkendt  

• 36V, 9 ah Li-ion batteri, Opladningstid kun 2-4 timer. Levetid 600-900 opladninger. Tyverisikret med lås. CE, GS & TÜV 

godkendt 

• Op til 40 km på en fuld opladning. BEMÆRK: OGSÅ I FROSTVEJR 

• Intelligent TURBO oplader, med reduceret ladetid og som stopper ladning, når batteriet er fuld opladt, CE, GS & TÜV godkendt  

• 6 udvendige Shimano Tourney (SIS) gear med friløb og Shimano gearskift 

• 2 stk. Promax frontbremser (V-bremser) & 1 Promax bagbremse (V-bremse). Tilvalgsmulighed: Skive/Disc eller hydrauliske 

bremser 

• Parkeringsbremse på begge fronthjul 

• 20" Forhjul/Kenda dæk og 26" baghjul/Kenda dæk. Alle med refleks linjer 

• Dobbelt bundne aluminiumsfælge med ekstra kraftige rustfrie eger 

• Bagagebærer med remme 

• Kraftige skærme på alle hjul samt kædeskærm 

• Bred sadel af høj kvalitet med stødabsorbering og god komfort som kan justeres i højden 

• Styr med ergonomisk læderhåndtag som kan justeres i højden 

• 2 stk. kraftig LED for- og 1 stk. baglygte                                                                                                                                                                                                                    
• Ringeklokke 

• Lovpligtige reflekser 

• Aftageligt kalechesystem med gennemsigtig Panorama kaleche og indgang fra siderne 

• Børneseler til 4 børn (Y-seler) 

• Børnesæde til 4 børn 

• Plads til lift 

• Trinbræt til børn 

• Kassebunden og børnesæderne er behandlet med skridsikkert materiale(Anti-slip) 

• Lav indstigningshøjde 

• Kun ca. 47 kg ekskl. ekstra udstyr dvs. ”Light / letvægtsmodel model” 

• Lasteevne 150 kg 

• 214cm X 126cm X 88cm (L X H X B). Kasse 91cm X 59cm (L X B) 

• Dansk stelnummer 
• CE mærket / Godkendt 
• 2 års reklamationsret 
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