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THE-URBAN - HMRBG
Cena

4 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Hamburg to hulajnoga elektryczna z serii The Urban. To seria która stawia na miejski i ekologiczny transport, bez spalin, bez
zanieczyszczania środowiska, a jednocześnie na szybki i bezproblemowy, bez straty cennego czasu na stanie w korkach.
Hulajnoga jest niewyobrażalnie lekka i kompaktowa, bardzo łatwa w składaniu i transporcie, co jest bardzo ważne gdy musisz
przejść schodami/ przejściem podziemnym albo przesiąść się do metra. To najlepsza droga do bycia ponad to, możesz
pojechać gdzie chcesz i kiedy chcesz. The Urban to nie odzwierciedlenie istniejących już pomysłów, tylko kreowanie nowych i
niepowtarzalnych. "Zawsze pozostajemy prawdziwi i w zgodzie ze sobą" to hasło przewodnie The Urban od Walberg Urban
Electrics.
Hamburg to najlepsza hulajnoga z serii The Urban. Jest najszybsza, maksymalnie można pojechać na niej 30 km/h na 10"
pompowanych kołach. Bateria ładuje się do 70% tylko w 2 godz, a do 100% wystarczą 4 godz. Hulajnoga Hamburg to nowy
wymiar komfortu i wygody zwłaszcza że istnieje możliwość domontowania siodełka. Oświetlenie z przodu i z tyłu, precyzyjne
hamulce tarczowe oraz wybór dowolnego poziomu prędkości zapewnia bezpieczną i przyjemną jazdę w każdych warunkach.
Dane techniczne:
Maksymalna prędkość - 30 km/h
Maksymalny zasięg - 25 km
Czas ładowania baterii - 70% w 2 godz, 100% w 4-6 godz
Waga - 17 kg
Koła - pompowane koła 10"
Hamulce - hamulce tarczowe przednie i tylne
Maksymalna waga użytkownika - 100 kg
Moc znamionowa silnika - 350 W
Maksymalna moc - 600 W
Bateria - Li-Ion * 36 V * 10.4
Tempomat - możliwość ustawienia 5 poziomów prędkości jazdy
Kolor czarny i szary

WAŻNE:
Hulajnoga jest przeznaczona wyłącznie do przewożenia jednej osoby w wieku 14 lat lub powyżej
Hulajnogi są przeznaczone do użytku na równych powierzchniach, a nie do użytku w terenie i nie są przeznaczone do
skoków i do jazdy po stromych zboczach
Jeśli to możliwe, unikaj używania hulajnogi na mokrych powierzchniach lub w deszczu. Śliskie nawierzchnie zwiększają
ryzyko wypadku, a rozpryskiwanie wody może również wpływać na działanie hamulców. Jeśli nie można uniknąć jazdy
w złych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, lód), należy zachować szczególną ostrożność
Należy pamiętać, że podczas pokonywania krawężników możliwe jest, że komora baterii styka się z krawężnikiem.
Unikaj upadków, które wynikają z tego, popychając pojazd tylko po krawężnikach
Regularne ładowanie chroni baterię. Dłuższe okresy przechowywania bez ładowania mogą spowodować uszkodzenie
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akumulatora, co może spowodować głębokie rozładowanie akumulatora. Po głębokim rozładowaniu akumulator
zostanie nieodwracalnie uszkodzony i nie jest objęty gwarancją
Używaj wyłącznie zintegrowanego akumulatora lub oryginalnych części zamiennych. Do ładowania akumulatora
używaj tylko oryginalnej ładowarki od producenta
Po pierwszych 50 km skontaktuj się ze sprzedawcą lub warsztatem naprawy rowerów w zakresie hamulców, dokręć
wszystkie śruby, w szczególności kierownicę, mechanizm składania skutera i mechanizm składania kierownicy.
Zalecamy ponowne sprawdzenie tych komponentów co 200 km
Przed pierwszym użyciem hulajnogi zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czarny , Szary
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