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HULAJNOGA BOLT AIR 10
STARA CENA: 6 299,00 PLN

NOWA CENA: 5 499,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Bolt ebikes - zestawy do konwersji roweru na
ebike
Numer katalogowy: produkt35

OPIS PRZEDMIOTU

Hulajnoga elektryczna Bolt Air 10 w promocyjnej
cenie !!!
ORYGINALNY PRODUKT Z GWARANCJĄ - hulajnoga elektryczna BOLT Air 10
PROMOCYJNA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTU
! GRATIS ! klucz wielofunkcyjny
PRĘDKOŚĆ DO 60 KM/H !
CERTYFIKAT CE
MAKSYMALNY KĄT NACHYLENIA 20 STOPNI
NATYCHMIASTOWA, DARMOWA realizacja 24 H !

SOLIDNIE ZABEZPIECZONY DO TRANSPORTU.

Zapewniamy serwis jak i części zapasowe w atrakcyjnych cenach .
Prędkość max do 60 km/h
Duży zasięg do 60 km
Niskie zużycie energii
Duży czytelny wyświetlacz LCD
Wysoka jakość zastosowanych komponentów
Waga: 32kg
Certyﬁkat: CE

10 Calowe koła wraz z podwójna amortyzacja zapewniają komfort jazdy
nawet poza miejskimi drogami!
Poczuj zupełnie nowy wymiar jazdy elektrycznej. Dzięki naszym nowym technologią
wyjazd poza miejskie warunki nie będzie stanowił dla ciebie żadnego problemu. Pokonuj
bezproblemowo drogi szutrowe, polne, górki.

Aż 60km/h !!!
To prędkość maksymalna do której rozpędzisz się na
hulajnodze BOLT Air 10 .
3-stopniowa regulacja mocy pozwala Ci na wybranie takiego trybu jazdy, który właśnie
potrzebujesz. Posiada również oddzielne tryby użytkowania do większego dopasowania do
użytkownika. Tryb ECO- ogranicza prędkość do 25km/h, TURBO- zapewnia nam 100%

mocy silnika, SINGLE- aktywuje tylko 1 silnik, DUAL- aktywne 2 silniki. Wszystko to w
połączeniu z dwoma efektywnymi silnikami (1000Wx2) spowoduje że będziesz w stanie
przemieszczać się jeszcze szybciej - zaoszczędzając przy tym swój czas.
Silniki 1000W- teraz bez problemu podjedziesz pod górkę bez utraty
prędkości (aż do 20 stopni).

Dzięki innowacyjnemu systemowi składania szybko oraz w łatwy

sposób przygotujesz swoją hulajnogę BOLT Air 10 do transportu :
1. Odblokuj podest hulajnogi - pochylenie kierownicy
2. Złóż kierownice - zajmuje wtedy mniej miejsca
3. Hulajnoga jest gotowa do transportu

POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO !
BOLT Air 10 to sprzęt który gwarantuje doskonałą widoczność oraz oświetlenie
LED - zarówno w dzień, jak i w nocy.
- 2 światło LED z przodu dostosowywują się do toru jazdy, dzięki czemu możesz bez
strachu podróżować podczas niskiej widoczności.
- 2 światła z tyłu, które dodatkowo pulsują przy hamowaniu ostrzegając innych
uczestników ruchu o twoich zamiarach

Dane techniczne :
Maks obciążenie 120 kg
Waga urządzenia 31,8kg
Rozmiar po złożeniu 328x415x1130mm
Max. prędkość ~60km/h
Napięcie ładowania AC220V 50-60Hz
Max. wzniesienie ~20°
Akumulator 18,2 Ah
Moc silnika 2x1000W nominalna, szczytowa (2x1600W)
Zasięg ~60km

BOLT Air 10 posiada podwójne tarcze hamulcowe:
- Twoja droga hamowania znacznie się skraca.
- Czujesz się pewniej na drodze.

Solidna i sprawdzona bateria o pojemności 18 200 mAh zapewni Ci duży zasięg.

Innowacyjna technologia wydłuża jego sprawność i żywotność oraz pozwala na
ekspresowe ładowanie.

W zestawie otrzymują Państwo:
wysokiej klasy hulajnogę elektryczną BOLT Air 10
ładowarka
klucz wielofunkcyjny
instrukcję obsługi
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