
STABILO P20 HMI 81855-1

Trehjulet elcykel

STABILO P20 er en trehjulet elcykel, der med en stærk hjælpemotor giver
evig medvind på cykelstien, og giver dig en selvhjulpen og mobil hverdag.

Med STABILO P20 skal du yde, før du kan nyde. Cyklen er udstyret med en
speedsensor, der i forening med et gashåndtag sikrer, at motoren kun
arbejder, når du træder i pedalerne. Du kan i alle 7 gear styre motorens
kraft alene ved hjælp af 5 niveautrin, og den slår selv fra ved maks. 20 km/t.
Du kan dog også køre cyklen ved at dreje på et gashåndtag, hvis det kniber
med benkræfterne, eller du måske kortvarigt har behov for en hurtig
forbikørsel ved et drej på gashåndtaget, hvorved motoren yder
maks-assistance øjeblikkeligt. Cyklen har endvidere starthjælp op til 6 km/t.

Køredistancen på et fuldt opladet batteri er op til 35 km. Jo mere du selv
hjælper til, jo længere køredistance opnår du, og dette i kombination med
gunstige vind- og vejrforhold giver dig i de fleste tilfælde endnu længere
radius.

STABILO P20 er - ligesom alle vores andre cykler - særligt
kendt for komfort, holdbarhed og formidable
køreegenskaber:

 »   Stærk elmotor, der aktiveres af pedalerne
 »   Smart LCD display og aftageligt Li/ion batteri
 »   Let for dig at stige på og af og sikker at køre
 »   Justerbar sadel og styr
 »   Ekstrem stærk konstruktion og lang levetid på over 10 år
 »   7 gear med/uden bakfunktion
 »   Vi tilpasser cyklen til dine særlige behov og leverer indenfor 15

arbejdsdage

Vi anbefaler STABILO P20 til dig, der er gangbesværet, eller som er utryg
ved at stige op på en almindelig cykel - og til dig, der bare har lyst til en
anderledes cykel

NB! Vi viser her cyklen uden motoren, der sidder i forhjulet; fotografen ER
på vej!

Læs mere om vores trehjulede elcykler her.
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https://pfmobility.dk/trehjulet-elcykel/


Specifikationer

Dimensioner

Længde: 190 cm
Bredde: 72,5 cm
Indstigningshøjde: 17 cm
Hjulstørrelse: 24" for og 20" bag

Cykelvægt

52

Brugermål

Min. skridtlængde: 73 cm

Brugervægt

Maks 125 kg

Farver

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

Gear

7 gear

Motor

250W ProMovec motor

Batteri

Li/Ion 36V 11Ah/396 Wh - standard
Li/Ion 36V 15,6Ah/562 Wh - tilkøb

Sensor

Speed sensor suppleret med LCD display
samt betjeningspanel

Standardudstyr

7 gear
Differentiale
Fod- og håndbremse
Parkeringsbremse
Trådkurv i bag
Justerbar sadel og styr
Godkendt lås med 2 nøgler
Bakspejl
Schwalbe Marathon Plus dæk
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