Elektrokoloběžky české výroby
pro sportovce i ty, kteří se chtějí
jen bez námahy svézt do práce
Na elektrokoloběžce MAMIBIKE na první pohled
nepoznáte, že je poháněna motorem.
Baterie a elektroinstalace je důmyslně ukryta
ve sportovním rámu. Stačí vypnout pohon
a užít si pohybu jako na klasické sportovní
koloběžce.

katalog modelů 2020

Elektrokoloběžky MAMIBIKE vyrábí SPOLMETAL s.r.o. ve Slavkově u Brna,
ﬁrma s více něž dvacetiletou tradicí a zkušenostmi se zpracováním kovů,
týmem konstruktérů, sportovních nadšenců, bikerů a koloběžkářů.

Jedinečné vlastnosti elektrokoloběžek MAMIBIKE

Barevné varianty
Odstíny v katalogu jsou pouze orientační

rychlost až 25 km/h
dojezd na jedno
nabití až 30 km

Lehká i odolná konstrukce
Robustní ocelový rám vám vydrží roky.
Přesto je celá elektrokoloběžka včetně všech
komponentů těžká jen 17–20 kg
(dle vybraného modelu).
Nosnost konstrukce je 130 kg.

Pohodlné
ovládání

Nenápadná baterie ukryta
v nášlapu

Pohon, který vás
bez námahy
zaveze kamkoliv

Akcelerátor na
pravé straně řídítek

výkon 250 W
Volnoběžka,
díky které je radost
jezdit i jen tak
bez pohonu!

Speciální baterie je elegantně ukryta ve
sportovním nášlapu tloušťky pouhých 30 mm.
Díky takto nízkému těžišti se elektrokoloběžka
ovládá skvěle, stejně jako koloběžka sportovní.
baterie:
36V/10Ah, Li-ion, dokovatelná, váha 2,9 kg
nabíječka:
2A (doba nabíjení prázdné baterie cca 4–5 h)
nebo 4A (doba nabíjení prázdné
baterie cca 2–3 h)

Motor jsme uložili jako
malý čip do předního kola.
(36V/250W, přední,
bezkartáčový)

Elektrokoloběžky MAMIBIKE – modely 2020

Vidlice

Pevná vidlice
OCELOVÁ MTB 26″

Pevná vidlice
hliníková MTB 26″

Odpružená vidlice
s aretací v dolní poloze

Pevná vidlice
hliníková 20″

Brzdy

Ráfkové brzdy
Alu V-brake

Kotoučové
mechanické (160)

Kotoučové
hydraulické (180/160)

Kotoučové
mechanické (160)

18 kg

18 kg

20 kg

17 kg

přední 26×2,0
zadní 20×1,75

přední 26×2,15
zadní 20×2,15

přední 26×2,1
zadní 20×2,35

přední 20×2,15
zadní 20×2,15

Hmotnost
Pláště
Ráfky
Představec

Dvoukomorové REMERX
BASIC 25,4/80 mm Fe

MAMIBIKE AL 6082

FORCE MAX RMX

Rozměry
(D×V)

1740×1080 mm

1760×1030 mm

1060×1030 mm

1610×980 mm

Světlost
nášlapu

75/60

80/65

120/80 (90/70)

85/70

Výška
nášlapu

105/90

110/95

150/110 (120/100)

115/100

Něco do začátku...
Všechny modely /easy, drift, mountain, pony/ dodáváme také ve variantě „ready”,
klasika bez motoru. Elektropohon je však možné kdykoliv doinstalovat!

Mákni si
podle gusta

Výkon pod kontrolou

Všechny elektrokoloběžky MAMIBIKE
jsou v základu vybaveny LCD
displejem S800 s třítlačítkovým
ovladačem.
Kromě běžných funkcí tachometru si
díky tomuto zařízení pohodlně nastavíte stupeň asistence pohonu
a získáte okamžitý přehled o stavu
baterie.
Jednoduchý příklad:
Nastavím stupeň 3, výkon
motoru se sníží na 50 % –
šetřím baterii, víc se odrážím.
Nastavím stupeň 5, motor běží na
100 % – baterie vydrží kratší dobu,
vezu se bez námahy...

I se základním modelem MAMIBIKE easy
neprohloupíte. Konstrukce je stejná jako u dalších
rozšířených modelů, elektrokoloběžka tak nabízí
za nejnižší cenu skvělé jízdní vlastnosti jak při
sportovní jízdě, tak relaxační jízdě s pohonem.

Barevné varianty (Odstíny v katalogu orientační)
Možnost dodání také ve variantě „ready” – klasika bez motoru.
Elektropohon je možné kdykoliv doinstalovat!

Oproti základnímu modelu MAMIBIKE EASY
je elektrokoloběžka DRIFT osazena hliníkovou
pevnou vidlicí, představcem s integrovaným
displejem a mechanickými kotoučovými brzdami.

Barevné varianty (Odstíny v katalogu orientační)
Možnost dodání také ve variantě „ready” – klasika bez motoru.
Elektropohon je možné kdykoliv doinstalovat!

Do terénu s MAMIBIKE mountain!
Tato elektrokoloběžka je osazená odpruženou vidlicí
s možností aretace v dolní poloze
a hydraulickými kotoučovými brzdami.

Barevné varianty (Odstíny v katalogu orientační)
Možnost dodání také ve variantě „ready” – klasika bez motoru.
Elektropohon je možné kdykoliv doinstalovat!

Hravě na MAMIBIKE pony
Oproti ostatním modelům má PONY snížený rám a přední kolo
o průměru 20" stejně jako kolo zadní.
Elektrokoloběžka je díky tomu obratnější a snáze se s ní manévruje.
Mechanické kotoučové brzdy jsou součástí i tohoto modelu.

Barevné varianty (Odstíny v katalogu orientační)
Možnost dodání také ve variantě „ready” – klasika bez motoru.
Elektropohon je možné kdykoliv doinstalovat!

Další výhody
elektrokoloběžek
MAMIBIKE

Možnost upevnění
dětské sedačky

Přeprava na střešních
nosičích Thule

Řada doplňků a náhradních
dílů na našem e-shopu

Zvýhodněné ceny
pro páry a skupiny

Zajímá Vás více o elektrokoloběžkách MAMIBIKE?
Chcete si je vyzkoušet?

Volejte
tel.

608 957 695

nebo nám zašlete nezávaznou poptávku na e-mail

info@mamibike.cz
Provozovna, výroba, sklad:
SPOLMETAL s.r.o.
Fügnerova 1437
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 60702761
DIČ: CZ60702761

