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ZESTAW DO KONWERSJI
ROWERU BOLT E-1000 SMART
STARA CENA: 2 399,00 PLN

NOWA CENA: 2 199,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Bolt ebikes - zestawy do konwersji roweru na
ebike
Numer katalogowy: produkt4

OPIS PRZEDMIOTU
Innowacyjny zestaw BOLT e-1000W SMART do konwersji roweru na e-bikea :

BOLT e-1000W SMART jest idealnym rozwiązaniem dla osób które chcą zwiększyć zasięg
swojego ulubionego roweru , przerabiając go na e-bike. Do zestawu dodajemy komplet narzędzi
które pomogą Ci przy konwersji.

W skład zestawu wchodzi:

1. Silnik Bolt 1000S (SMART) - 1000 Wat !!! - dzięki zastosowaniu innowacyjnej przekładni
uzyskano mniejszą masę oraz wymiary silnika przy zachowaniu jego mocy 1000 W.

Dane techniczne :
Waga to tylko 3,9 kg !
Moc znamionowa: 1000 Wat !
Wymagane wymiary do montażu: 135-142 mm
Typ mocowania: kaseta
dodatkowo: czujnik temperatury
Cena dotyczy zaplecionego silnika, wybierają Państwo koło w rozmiarze : 26, 27,5 28 lub 29 cali
.
Wysyłka już w 24 H !!!

2. Wyświetlacz Bolt EVO posiadający 5 stopni wspomagania. Zestaw zawiera mocowanie do
kierownicy oraz podkładki.

Wyświetlacz posiada funkcje:
poziom wspomagania
rozładowania baterii
temperatury silnika

całkowity przebieg
długość aktualnej trasy
czasu jazdy
aktualnej użytej mocy
temperatura otoczenia
możliwość programowania np. tempomat, ogranicznik mocy oraz wiele innych .

3. Manetka gazu- umożliwia jazdę na e-bike bez pedałowania

4. Sterownik zintegrowany w szynie do mocowania baterii( brak dodatkowego pudełka ze
sterownikiem ! )

5. Kable hermetyczne 5w1 - w estetyczny sposób poprowadz kable na swoim rowerze
elektrycznym zmniejsząc przy tym ilość kabli z 5 do 1 !

6. Czujnik PAS(wspomaganie pedałowania) - montowany przy pedałach. Czujnik wykrywa ruch
pedałów i uruchania silnik. Do wyboru czujnik pas na kwadrat lub czujnik pas uniwersalny.
Zadzwoń do nas a podpowiemy Ci który wybrać !

7. 2x Czujnik magnetyczny - montowany pod klamką hamulca lub 2x klamki kamulca z
czujnikiem. Element pozwalający na odzyskiwanie energii podczas hamowania.
Zadzwoń do dobierzemy odpowiedni dla twojego ebike.

8. Blokada obrotu - zabezpiecza silnik przed obróceniem

9. Zestaw kluczy dzięki którym w łatwy sposób przerobisz swój ulubiony rower na e-bike:

klucz do suportu typu hollowtech z bacikiem
klucz do kasety/wolnobiegu
klucz do suportu
ściągacz do korby
podkładki
Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia wszystkich szczegółów .
W swojej ofercie posiadamy także inne zestawy do konwersji roweru:
Zestaw do konwersji roweru Bolt e-250W
Zestaw do konwersji roweru Bolt e-1000W Normal
Zestaw do konwersji roweru Bolt e-1000W Smart (mniejszy i lżejszy silnik)
Zestaw do konwersji roweru Bolt e-2000W
Zestaw do konwersji roweru Bolt e-3000W
Sprzedajemy zarówno zestawy z baterią jak i bez. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numery
telefonu:
602 528 911

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

