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Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
44 990 K?
44 990 K?
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Dotaz na produkt
VýrobceLEADER FOX

Popis
Novinka pro sezónu 2020. Krosové elektrokolo EXETER 2020 s hliníkovým rámem, sportovním designem, odpruženou p?ední vidlicí,
kotou?ovými brzdami a rozm?rem kol 28“ a centrálním motorem Bafang MODEST. Motor je vybaven integrovaným sníma?em otá?ek. Novinkou
je pln? integrovaná rámová baterie s výkonnými ?lánky LG s kapacitou 17,5Ah (630Wh). Dalším plusem je rychlo nabíje?ka s nabíjecím
proudem 3A. Díky níž se výrazn? zkrátí doba nabíjení baterie. Elektrokolo je vybaveno st?edovým motorem Bafang MODEST s nominálním
výkonem 250W a max. výkonem 350W. Tento motor se m?že mimo jiné pochlubit vysokým kroutícím momentem, který m?že dosáhnout
hodnoty až 80 Nm a je vybaven integrovaným sníma?em otá?ek. Elektromotor Bafang MODEST se rychle za?adil mezi zavedenými st?edovými
pohony p?edevším díky svému kvalitnímu zpracování. Dále vyniká velmi plynulým chodem, nadpr?m?rným výkonem ve stoupání a tichým
chodem. Systém se ovládá pomocí barevného LCD displeje a tla?ítkového ovlada?e umíst?ného na ?ídítkách. Dojezd na pln? nabitou baterii: pr?m?rný 90 km - maximální až 130 km P?ehledný barevný LCD displej zobrazuje funkce: - volbu 5 režim? asistence - funkci WALK (rychlost
ch?ze – využití nap?: p?i vedení kola do prudkého kopce) - zobrazení aktuální, maximální a pr?m?rné rychlosti - ujeté kilometry: jednotlivá
jízda/celková ujeta vzdálenost - denní a no?ní režim (podsvícení displeje) - ukazatel stavu nabití baterie P?íslušenství: Nabíje?ka a akumulátor
je sou?ástí balení. Možnost p?ipojení sníma?e ?azení ( Gear senzoru ), není sou?ástí balení. Lze dokoupit samostatn?. Dojezd elektrokola
závisí na r?zných faktorech: hmotnost jezdce a nákladu, fyzická kondice jezdce, styl a povaha jízdy, technický stav kola, teplota, sm?r a síla
v?tru, výškový profil trasy a povaha terénu (hrubý povrch, kopcovitý terén, ?asté rozjížd?ní atd. snižují dojezd). Upozorn?ní: P?i nesprávném
?azení (používání „t?žkých“ p?evod? p?i výjezdech) m?že docházet v extrémních podmínkách k p?eh?ívání ?ídící jednotky. Elektrokola Leader
Fox nejsou ur?ená pro tažení p?ív?sných vozík?. Snižuje se tím dojezd elektrokola. Elektrokola Leader Fox se vyvíjí a montují výhradn? v ?eské
republice.
Rám
Baterie
Dojezd
Hmotnost
Motor
Plášt?
P?edstavec
P?ehazova?ka
Ráfky
?azení
Sedlo
Sedlovka
Vidlice
P?ední brzda
Zadní brzda
P?evodník
Pastorek
Display

DURAL 6061
LG 36V/17,5Ah,Li-On, 630Wh
90 - 130 km
25 kg
BAFANG M300,36V/250W
CST,47-622
HLINÍKOVÝ, NASTAVITELNÝ, DÉLKA:75mm
SHIMANO ALIVIO RD-M4000
28", WEINMANN, DVOUST?NNÝ
SHIMANO M310, 8 RYCHLOSTÍ
SELLE ROYAL WAVE, ROYAL GEL
EXERACE D: 31,6mm, L: 300mm
ZOOM 188D AMS,AIR, ZDVIH 65mm, HYDRAULIC LOCK OUT
HYDRAULICKÉ TEKTRO 275
HYDRAULICKÉ TEKTRO 275
HLINÍKOVÝ, 38T, 170mm
8 RYCHLOSTÍ,KAZETA,11-34T
TFT BAREVNÝ
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