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Frisbee má za sebou ujetých více jak 36 miliónů kilometrů!!!

  

Elektrokola italské značky FRISBEE jsou již více než 10 let velmi oblíbenou dopravní alternativou v celé západní Evropě.
Lze je použít na denní přepravu i aktivní odpočinek, tento prostředek našel své uplatnění na venkově i v centrech větších měst.

Elektrokola FRISBEE dokáží nahradit automobily v městském provozu a současně jsou zdrojem nevšedních zážitků každého cykloturistiky.
Tato kola nejsou pouze pro starší lidi! Pro cykloturistu je možné využívat vlastnosti jako u běžného kola a v případě, že začínáte cítit únavu z 

nevhodně zvolené trasy je možné využít síly elektromotoru, který je skryt ve středu kola.
Nemusíte se tak vydat z posledních sil a někdy i riskovat zranění, ale užít si výletu a svěží dojet do cíle cesty díky asistentům:

*1. Modelová řada Dinghy je vybavena   MANUÁLním asistentem:  
V praxi to znamená, že část pravé rukojeti na řidítku je otočná a vy si můžete jako na mopedu přidávat výkon elektromotoru, 

který Vám pomáhá šlapat! Manuální asistent je pro sportovně založené cyklisty, protože pracuje do vyšší rychlosti, než asistent automatický.
Bez šlapání to nejede, protože pak by to po legislativní stránce již nebylo elektrokolo a řidič by musel mít na elektromoped řidičské oprávnění! 

Toto platí i pro modely Frisbee.

**2. Modelová řada Frisbee má nejen ve své výbavě manuální, ale i   AUTOMATický asistent:  
Tento automatický asistent funguje prostřednictvím snímače, který je ve středu uložení šlapaček a neustále sleduje, jakou silou šlapete do pedálů. 

Podle situace vyhodnotí potřebu poslat energii do elektomotoru, který Vám bude pomáhat ve šlapání do rychlosti 17 km/hod. Když pojedete 
rychleji, tak  budete energii šetřit a ke slovu přijde elektromotor pouze v případě, že pojedete pomaleji ať už proto, že nechcete jezdit rychle, 
nebo do stoupání. V praxi to zamená, že automatický asistent velice spoří elektřinu v baterii-akumulátoru a díky tomu ujedete na jedno nabití 

podstatně větší vzdálenost! Navíc oproti Dinghy je na řidítkách přepínač, kterým si bleskurychle změníte funkci asistentu, který zrovna chcete.
S elektrokolem   FRISBEE   se už nikdo nemusí bát, že nemá natrénováno!  

Díky své technické spolehlivosti kola   FRISBEE   zaznamenala velký úspěch a   zájem o něj neustále roste  .   
Oproti běžnému kolu nabízí vyšší komfort, lze jím spolehlivě přepravovat menší náklad, je praktický a snižuje fyzickou náročnost 

na jeho používání. Skvěle se hodí do prostředí s mírným i prudším stoupáním.
Není dílem náhody, že se elektrokola FRISBEE uplatnily na trhu, že se na domácím italském i zahrančním trhu prodalo více jak 35 000 kusů!

Elektrokola FRISBEE jsou od svého vzniku stále vylepšovány a modernizovány a to bez ohledu na prchavé módní trendy.
Výrobce garantuje údržbu, záruční i pozáruční servis a nepřetržitou dostupnost náhradních dílů. 

Dalším plusem je možnost bez větších výdajů integrovat do starších modelů elektrokol technické vylepšení,
jako například inovované lehké LITHIUM baterie-akumulátory.

I toto je jeden z dalších faktorů, kterými zákazníci nabývají přesvědčení, že elektrokola FRISBEE   jsou i pro Vás správnou volbou.  
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Baterie používané pro elektrokola FRISBEE:
Inteligentní software dokáže automaticky rozpoznat typ použité baterie, což znamená, že můžete používat baterie využívající 

různé technologie, v závislosti na konktétních požadavcích. 
Kdykoliv se můžete rozhodovat mezi olověnou a lithiovou baterií.

S elektrokoly Frisbee a Dinghi jsou Vám dveře pro budoucí inovace vždy otevřené!

Na obrázku je baterie-akumulátor, který je montován na elektrokola značky FRISBEE,
která jsou vybavena manuální + automatickou regulací výkonu elektromotoru.

Panel s LED diodami ukazuje v levé části stupeň nabití akumulátoru
a v pravé části je zobrazovaný výdej energie proudící do elektromotoru.

Do elektrokol jsou výrobcem dodávány   baterie s různými vlastnostmi:  

A)   V základním vybavení elektrokola je OLOVĚNÁ baterie-akumulátor:  
Typ: Pb 504

Napětí: 36 Voltů
Kapacita: 14 Ah (Ampérhodin)

A) Nejlepší řešení v poměru cena + výkon pro každodenní spolehlivost:
                                                                 Hmotnost cca 13.0 kg a dojezd až 50 km za přijatelnou cenu!

B) A  by bylo možné vyhovět individuálním   potřebám zákazníků, je možné doobjednat akumulátory Litiové:     

B) Maximální úspora hmotnosti: Hmotnost pouhých 4.8 kg a dojezd 80-100 km!

C) Střední cesta je nejlepší řešení: Nízká hmotnost s větším dojezdem!

D) Pro extrémní výkony: Maximální dojezd až 200 km!

Všechny baterie jsou vyráběné podle přesně zadaných pravidel a podléhají mimořádně pečlivé kontrole!
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Příslušenství elektrokol FRISBEE:
Elektrokola je možné vybavit celou řadou velmi praktických doplňků,

díky kterým si můžete elektrokolo přizpůsobit svým potřebám.
Samozřejmostí je možnost vybavit elektrokolo i oblíbenou odpruženou přední vidlicí!

Ceník elektrokol a příslušenství najdete na stránkách: http://www.czmarine.cz/elektrokola.html

Závěrem Vás chceme přesvědčit tímto příběhem o nevšedních vlastnostech kol FRISBEE!
Italský důchodce Umberto Marchese (67 let) projel v červenci 2008 za rekordních 14 dní trasu

z Turina (Itálie) do Cap Finisterre na španělském břehu Atlantického oceánu.
Trasa měřila 2 164 kilometrů, 18 747 výškových metrů.

Umberto seděl každý den v sedle elektrokola v průměru 6 hodin a 20 minut.
Cesta z Turína k břehům Atlantického ocenánu poskytla vývojovému centru společnosti množství zajímavých údajů

 a poukázala na to, jak spolehlivé a úsporné jsou v dnešní době elektrokola FRISBEE.

FRISBEE   je elektrokolo, na kterém se nemusíte bát vyrazit na dlouhé trasy...  

Zkušební jízdu, popř.zapůjčení kola je u nás samozřejmostí a těšíme se na Vaši návštěvu!
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