
Datablad El ladcykel Ultimate Curve 

 

Beskrivelse af varen 
Hvis du vil have den ultimative elektriske ladcykel – den entusiasterne ville 
vælge – er vores El Ladcykel Ultimate Curve i “Slim design” det helt rigtige valg. 
Cyklen er med det nye Anti-Tilt system og med TEKTROs hydrauliske 
skivebrems-system på både for- og baghjul. Med dette bremsesystem får du 
meget mindre vedligeholdelse og minimerer brugen af håndkræfter, når du 
bruger bremsehåndtagene. Desuden har  bremserne også det nyeste elektriske 
auto-motor-stop system. Med vores El Ladcykel Ultimate Curve model får 
du også 3 stærke antipuncture dæk, så du minimerer risikoen for punkteringer. 
Denne kvalitets-ladcykel der er samlet på vores danske fabrik er med en kraftig 
motor, der kan håndtere op til 60 km med det medfølgende 13 Ah batteri på en 
fuld batteriopladning (også om vinteren). Cyklen har et nemt og brugervenligt 
betjeningsdisplay, som alle vil være bekendt med på sekunder. 

Specifikationer 

• Farve: Mat Sort stel (5 behandlinger indeholdende: Maling, lakering, 
antirust behandling samt antistenslags-forsegling)/Sort boks 

• Betjeningsdisplay: Nemt og brugervenligt Digitalt LCD display med 
hele 9 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 

• Bremselys: Automatisk bremselys. Lyser når du bremser 
• Batteri: 36V, 13 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: 7 udvendige Shimano Tourney (SIS) gear med friløb og Shimano 

gearskift 



• Bremser: 2 Tektro Hydrauliske front og bagbremser med elektrisk 
motor stop funktion + Parkeringsbremse på alle hjul 

• Forhjul: 20″ Stærke anti-punkteringsfri Kenda dæk med refleks linjer 
• Baghjul: 26″ Stærke anti-punkteringsfri Kenda dæk med refleks linjer 
• Fælge: Dobbelt bundne aluminiumsfælge med ekstra kraftige rustfrie 

eger 
• Lasteevne: 150 kg. + fører 
• Mål Kasse: 92 cm. X 62 cm. (L X B) 
• Vægt: 47 kg. 
• Mål: 227 x 84 x 122 cm. 
• CE: CE mærket / Godkendt. 

Inklusiv tilbehør: 

• Kraftige skærme, for og bag 
• Bagagebærer med remme, bag 
• Kædeskærm 
• Ringeklokke og lovpligtige reflekser 
• Kraftig LED 2 stk. for- og  1 baglygte(i batteriet) 
• Aftageligt kalechesystem med gennemsigtig Panorama kaleche og 

indgang fra fronten 
• 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 

 


