
A világ első elektronikus sétabiciklije



Újfajta lehetőség a testmozgásra
Szórakoztató és környezetbarát formában

A Lopifit teljesen új módon közelíti meg a kerékpározás élményét. 
Elektronikus rendszerű rásegítéssel működik, 
ezért a közlekedés vele pihentető, mint sétálni a parkban.

A rásegítést mértékét a sebességváltó használatával növelheted,
ez által a sebességet is, a lépések tempójának négyszeresére,
25Km/ órára is, átlagosan 55Km hatótáv mellett!

Jobb lábadat a sétapadra téve, az AUTO gombot nyomva tartva, 
máris lendületbe hoztad a bringát, 

 így bal lábadat a jobb mellé helyezve, 
indulhat a séta. is 

Megállásban a két kézifék segíthet; 
a bal oldali karral a hátsó kereket, 
a jobb oldalival  az elsőt fékezed.
A meghúzás mértéke is  számít: 
először csak a sétapadot és a motort kapcsolod ki,
erősebben meghúzva a bringát is fékezed.

Az elektronikus rásegítés mértékét a kormányon található komputer “+” gombjával növelheted, 
- akár 6 fokozatban is -

 mely sík terepen a sebességet növeli, 
emelkedőn haladáskor pedig plusz erőt ad a feljutáshoz.

A kormányon található Display visszajelzi a kapcsolt fokozatokat 
és tájékoztatást ad az akkumulátor töltöttségi szintjéről is.

Biztonságodról első és hátsó lámpa, kényelmedről csomagtartó, 
a kerékpár minőségéről pedig az extra erős váz, 

Samsung akkumulátor, 
Quantum motor, 

Shimano váltó és fékek gondoskodnak.
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Műszaki adatok

Hosszúsága: 222cm

Szélessége: 42cm

Kormánymagassága: 120cm - de állítható

Első kerék mérete: 28" x 1.1/2"

Hátsó kerék mérete: 20" x 1.1/2"

Súlya: 55kg

Végsebessége: 25km/óra

Maximális hatótávolsága: 55km

Motor típusa: Quantum, 24VDC, szénkefementes

Akkumulátor típusa: Samsung, 36VDC, Li-Ion

Akkumulátor kapacitása: 18.2Ah

Akkumulátor súlya: 4.6kg

Töltési ideje: 4óra

Fék típusa: Shimano, mechanikus tárcsafék

Váltó típusa: Shimano Nexus

Biztonsági tudnivalók

A kerékpár biztonságos közúti használatához 
az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:

KRESZ ismerete

bukósisak
 

minimum 12 éves életkor

minimum 140cm magasság

minimun 40kg testsúly

józan állapot



Szerviz és Garancia

Lopifit elektromos kerékpárunk 
kizárólag minőségi alkotóelemeket tartalmaz, 

úgy mint Samsung akkumulátor, 
Shimano váltó és fék, 

Quantum motor.
A kerékpár összetevőinek több mint 80%-a megegyezik 

a hagyományos pedelecek alkatrészeivel, 
így a javítás a garanciaidő lejárta után is könnyedén 

és költséghatékonyan megoldható, 
a kétéves garanciaidő alatt pedig,

 természetesen díjmentesen javítjuk 
vagy cseréljük azokat.



A LOPIFIT kerékpárok kizárólagos magyarországi importőre 
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