
A2B METRO

Typ EURO CZK bez DPH CZK vč. DPH
A2B Metro  2197      54917      65 900

Časté dotazy:

Jak rychle mohu na A2B Metro jet a jak daleko?
Maximální rychlost motorem poháněného kola bez přídavného šlapání je 25 km/h (v závislosti na hmotnosti 
cyklisty a terénu). Zmáčknutím tlačítka Off-road lze dosáhnout rychlosti až 32 km/h. Dojezd kola na elektrický 
motor je až 70 km.
Jak zvládá A2B Metro kopce?
Elektrický 500W motor je tichý ale výkonný, potřebné zrychlení při jízdě do kopce výborně zvládá. Do 
jakéhokoliv kopce tak vyjedete jen s minimálním úsilím.
Potřebuji řidičský průkaz či jiné oprávnění?
A2B Metro je elektrické kolo, takže řidičský průkaz ani jiné oprávnění či registrace nejsou potřeba.
Je možné mít k A2B Metro i nějaké doplňky?
K dispozici je celá řada doplňků uzpůsobená přímo Vašim potřebám. Ptejte se prosím u nejbližšího 
autorizovaného prodejce.
Jak se A2B Metro nabíjí?
Opětovné nabíjení je stejně snadné jako nabíjení Vašeho mobilního telefonu nebo notebooku – stačí pouze 
zapojit nabíječku do 230V zásuvky. A2B Li-Ion baterie se plně nabije v průběhu 4 – 6 hodin a nabitá vydrží déle 
než srovnatelné olověné baterie.
Jak zjistím, že mi dochází „šťáva“?
Na displeji je umístěna ikonka informující o aktuálním stavu baterie. Motor je napájen Li-ion baterií.
Existují různé velikosti A2B Metro?
Kolo je uzpůsobeno pro většinu cyklistů od 1,5 m výšky. Nastavitelné sedlo zaručí Vaše větší pohodlí.
Jaká je výrobní záruční doba?
Celoživotní záruka je na rám, dvouletá záruka na motor, baterii a standardní součásti kola (záruka se nevztahuje 
na běžné opotřebení pneumatik, duší, potahu sedadla, rukojetí, řetězu, kabelů a brzdových destiček).
Je A2B Metro prospěšný životnímu prostředí?
A2B Metro je 100% elektrické a při jízdě nevypouští žádné emise. Na jedno nabití je spotřebováno méně než 1 
kWh elektrické energie.

Technická data:

• Maximální rychlost jízdy na elektrický motor – 25 Km/h
• Dojezd až 32 km* zcela bez šlapání (popřípadě až 64 km**)
• Typ baterie : lithium-iontová
• Nominální napětí: 36V
• Stálý výkon: 500W
• Indikátor stavu baterie v reálném čase
• Rám: 6061 TIG svařovaná hliníková slitina
• Odpružená přední vidlice: Ultra Motor vidlice (80mm zdvih) absorbující otřesy způsobené nerovnostmi 

terénu
• Odpružená zadní vidlice: Ultra Motor rámově odpružená zadní vidlice (150mm zdvih) absorbující otřesy 

způsobené nerovnostmi terénu
• Pneumatiky: 20'' x 3.0'' Kenda Kraze
• Přehazovačka: 7-rychlostní Shimano Alivio
• Brzdy (přední a zadní): Avid BB5 kotoučové brzdy
• Sedlo: velké komfortní sedlo Ultra Motor
• Hmotnost A2B Metro včetně baterie: 32 Kg

* V závislosti na úrovni příšlapu, hmotnosti cyklisty a terénu
** Při přidání přídavné baterie
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