A2B HYBRID
Typ
A2B Hybrid

EURO
1897

CZK bez DPH
47 417

CZK vč. DPH
56 900

Časté dotazy:
Jak rychle mohu na A2B Hybrid jet a jak daleko?
Maximální rychlost motorem poháněného kola je 25 km/h Dojezd je až 70 km.*
Jak si stanovím své vlastní tempo?
Stisknutím příslušné ikony na displeji se zvýší výkon motoru a usnadní tak šlapání. Je tedy zcela v rukou
cyklisty, zda a jakou pomoc motoru využije.
Jak zvládá A2B Hybrid kopce?
Díky technologii patentované společností Ultra Motor dosahuje motor A2B Hybrid jedinečného točivého
momentu, který kolu umožňuje snadno zvládat jízdu do kopce. A pokud si zvolíte úroveň výkonu motoru 3, tak
se cestou do kopce ani nezpotíte!
Jak se A2B Hybrid nabíjí?
Nabíjení baterie je stejně snadné jako nabíjení Vašeho mobilního telefonu nebo notebooku. Pouze zapojte
nabíječku do 230V zásuvky. A2B Li-Ion baterie se plně nabije v průběhu 4 – 6 hodin a nabitá vydrží déle než
srovnatelné olověné baterie.
Je možné mít k A2B Hybrid i nějaké doplňky?
K dispozici je celá řada doplňků uzpůsobená potřebám jednotlivých zákazníků. Ptejte se prosím u Vašeho
nejbližšího autorizovaného prodejce.
Jak zjistím, že mi dochází „šťáva“?
Na displeji je ikonka informující o aktuálním stavu baterie. Motor je napájen Li-ion baterií, kterou šlapáním
dobíjet nelze.
Jaká je 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 Hybrid šetrný k životnímu prostředí?
A2B Hybrid je 100% elektrický a při jízdě nevypouští žádné emise. Na jedno nabití je spotřebováno méně než 1
kWh elektrické energie
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Maximální rychlost kola s elektrickým příšlapem – 25 km/h.
Dojezd až 70 km.* s 36V / 9,4 Ah baterií
Displej: zapnuto/vypnuto; 3 úrovně příšlapu, rychlost; automatické podsvícení
Typ baterie: Li-Ion
Nominální napětí: 36V
Nominální výkon: 250W
Rám: hliníkový rám TIG 6061
Odpružená vidlice: Suntour SF9-NCX-D
Odpružené sedlo: UNO SP-503
Pneumatiky: 26“ x 2.0”
Přední ozubené kolo: 38T Free Wheel Sprocket: 11-28T
Přehazovačka: sedmi-rychlostní SRAM 3.0
Brzdy (přední i zadní): Avid BB5 kotoučové brzdy
Sedlo: komfortní Ultra Motor
Hmotnost A2B Hybrid: 23,7kg
Hmotnost baterie: 5,4kg
Hmotnost A2B Hybrid včetně baterie: 29,1kg

* V závislosti na nastavené úrovni příšlapu, hmotnosti cyklisty a terénu. Jednotlivé komponenty mohou být bez
předchozího upozornění změněny. Rovněž specifikace kola jako hmotnost, rozměry a barvy se mohou mírně lišit.
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