
Datablad El ladcykel Premium 

 

Beskrivelse af varen 
Ønsker du lidt ekstra og mindre vedligeholdelse på din El ladcykel, er vores 
Dansk samlede Premium El Ladcykel med skivebremser det perfekte valg for 
dig. Bremserne er fra Promax, som er en velkendt og erfaren bremseleverandør. 
Kvalitet El ladcyklen er med en kraftig motor fra japanske Dapu, der kan 
håndtere op til 40 km. på fuld batteriopladning (også om vinteren). Cyklen har en 
nem og brugervenlig betjeningsdisplay, som alle vil være bekendt med i 
sekunder. Medfølgende er naturligvis masser af ekstra udstyr. 

Specifikationer 

• 100% samlet og køreklar 
• Farve: Sort stel (5 behandlinger indeholdende: Maling, lakering, antirust 

behandling samt antistenslags-forsegling)/Sort boks 
• Betjeningsdisplay: Nemt og brugervenligt 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 

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

• Batteri: 36V, 9 ah Li-ion batteri – tyverisikret med lås, CE, GS & TÜV 
godkendt 

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

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

• Bremser: 2 Promax disc frontbremser og 1 Promax bagbremse (V-
brems) + parkeringsbremse 

• Forhjul: 20″ Kenda dæk med refleks linjer 
• Baghjul: 26″ Kenda dæk med refleks linjer 



• Fælge: Dobbelt bundne aluminiumsfælge med ekstra kraftige rustfrie 
eger 

• Lasteevne: 150 kg. + fører 
• Mål Kasse: 91 cm. X 59 cm. (L X B) 
• Vægt: 47 kg. 
• Mål: 234 x 88 x 126 cm. 
• CE: CE mærket / Godkendt. 

Inklusiv tilbehør 

• Kraftige skærme, for og bag 
• Bagagebærer med remme, bag 
• Kædeskærm 
• Ringeklokke og lovpligtige reflekser 
• Kraftig LED for- og baglygte 
• Aftageligt kalechesystem med gennemsigtig Panorama kaleche og 

indgang fra siderne 
• Regnslag 
• Børneseler til 4 børn (Y-seler) 
• Børnesæder til 4 børn 
• Trinbræt til børn 

Features 

• Justérbar sadel af høj kvalitet med stødabsorbering og god komfort 
• Justérbart styr med ergonomisk læderhåndtag 
• Kassebunden og børnesæderne er behandlet med skridsikkert 

materiale(Anti-slip) 
• Lav indstigningshøjde 
• Plads til babylift 

 


