
STABILO SMALL P20 HMI 48901

Trehjulet cykel med elmotor

STABILO SMALL P20 er en trehjulet elcykel med en stærk hjælpemotor, der
giver dig en skøn følelse af konstant medvind, og gør dig selvhjulpen og
sikrer din fortsatte mobilitet.

Cyklen er udstyret med en speedsensor, der registrer, at du træder i
pedalerne. Når du gør det, kan du (udover de 7 gearmuligheder) i hele 5 trin
vælge hvilket hjælpeniveau, du aktuelt ønsker fra motoren. Det indbyggede
gashåndtag KAN du anvende, men behøver ikke, da kraften fra motoren
kommer fra det valgte hjælpeniveau. Når du vrider gashåndtaget i bund er
det den hurtige genvej til f.eks. op af bakke at få fuld motorkraft, da
gashåndtaget her overtager fra det valgte hjælpeniveau, som systemet så
hopper tilbage til når gashåndtaget slippes. Gashåndtaget kan endvidere
anvendes som starthjælp, hvor du bliver trukket i gang (eller kan foretage
svingmanøvrer) uden at du behøver træde i pedalerne - dette trækker op til
6 km/t, hvorefter man selv skal træde cyklen yderligere op i hastighed.

Køredistancen på et fuldt opladet batteri er op til 30 km. Hjælper du selv
godt til, kan distancen i de fleste tilfælde komme op på 35-40 km, og ved
gunstige vind- og vejforhold endnu højere.

STABILO SMALL P20 er særligt kendt for komfort,
holdbarhed og formidable køreegenskaber:

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

arbejdsdage

Vi anbefaler STABILO SMALL P20 til personer med en makshøjde på ca.
160/165 cm og til dig, der er gangbesværet eller er utryg ved at stige af og
på en almindelig cykel - og til dig, der bare har lyst til en anderledes cykel.

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


Specifikationer

Dimensioner

Længde: 165 cm
Bredde: 66 cm
Indstigningshøjde: 17 cm
Hjulstørrelse: 20"

Cykelvægt

50 kg

Brugermål

Min. skridtlængde: 67 cm

Brugervægt

Maks 110 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 396 Wh. Kan opgraderes til 562
Wh

Sensor

Speed sensor m/aktiv 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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