DISCO MEDI SHIMANO STEPS

HMI 107666

Trehjulet voksencykel
Shimano Steps E6100 er et førsteklasses elcykelsystem, der vil være din
trofaste støtte på alle dine cykelture ud i det blå. Kombinér det med vores
DISCO MEDI, og du får fuld frihed til at dyrke motion og klare hverdagens
gøremål – med lidt ekstra medvind på cykelstien.
Den kraftige og lette motor er designet til optimal kraftoverførsel med
henblik på at yde maksimal rækkevidde og komfort. Den harmoniske og
intelligente el-assistance er intuitiv og nem at betjene.
På et fuldt opladet batteri er køredistancen op til 45 kilometer, og ved
gunstige vejr- og vindforhold ofte længere. Skærmen på cykelstyret
informerer dig om batteriniveau, hastighed, kørt distance, det aktuelle
hjælpeniveau og meget mere.
Batteriet er aftageligt, og du kan derfor oplade det lige dér, hvor du
foretrækker.
Undervejs på turen kan du regulere motorydelsen i tre trin, og motoren slår
selv fra ved 25 km/t. Den totale køredistance nævnt ovenfor stiger ved valg
af lavere trin for motorydelse.

Gearsystem efter ønske:
» Friløb med 5 gear (manuel skift - standard)
» Friløb med 5 gear ”DI2” (fuldautomatisk skift - tilkøb)
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Specifikationer
Dimensioner

Sensor

Længde: 171 cm
Bredde: 68 cm
Indstigningshøjde: 25 cm
Hjulstørrelse: 16"

Kraftsensor

Display
LCD skærm

Brugermål
Min. skridtlængde: 45 cm. Skridtlængde
kan øges/mindskes efter behov

Cykelvægt

Gear
5 gear manuel el. 5 gear med DI2
fuldautomatisk gearskifte (tilkøb)

Standardudstyr

47 kg

Brugervægt
Maks 125 kg

Farver
Rødmetallic
Blåmetallic
Sølvmetallic
Matsort
(PF mobilitys cykler er lakeret med
miljøvenlig pulverlak)

5 gear
Differentiale
Fod- og håndbremse
Parkeringsbremse
Justerbart sæde og styr
Frontkurv
Godkendt lås med 2 nøgler
Bakspejl
Sædehynde
Schwalbe Marathon Plus dæk

Motor
Shimano Steps E6100 36V/250W.
Impulsmoment: 60 Nm

Batteri
Li/Ion 36V 418 Wh (11 Ah). Kan
opgraderes til 508 Wh (14,3 Ah)
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