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Úprava kola Frisbee-26" Tour na kolo sportovní-horské.

V nabídce kol FRISBEE chybí horské kolo za přijatelnou cenu.
Proto jsme se rozhodli provés úpravu, která   spočívá v následujících krocích:  

1. Demontáž blatníků a nosiče.
2. Výměna standardní sedačky za sedačku sportovní.
3. Přestavení krku řidítek

                   Na fotce vpravo je elektrokolo před úpravou:
                             Elektrokolo FRISBEE, model Frisbee EURO 7-26" Tour

Na fotkách vidíte výsledek přestavby!

PO ÚPRAVĚ   Elektrokolo FRISBEE, model Frisbee EURO 7-26" Tour   PO ÚPRAVĚ

Úpravu si můžete udělat sami, nebo je možné jí objednat za cenu 1 500,- + 20% DPH = 1 800,- CZK
Veškeré demontované komponenty Vám budou ponechány! 

Názvy jednotlivých modelů: 

Rozměr kol:

Dinghi
CITY

24"

Dinghi
SPECIAL

24"

Dinghi
IXELLE

26"

Frisbee
EURO 7

24"

Frisbee
EURO 7
26" Tour

Dinghi 
PARTNER

24"

Dinghi
SPORT

24"

Frisbee
SOFTBIKE

26"

Jednotlivé modely jsou předurčeny pro: MĚSTO universal cestování universal cestování PRÁCE SPORT SPORT

Cena včetně 20% DPH k 01. 01. 2010:
Cena bez 20% DPH k 01. 01. 2010 - CZK 

18 092
15 076

20 714
17 261

24 909
20 757

28 578
23 815

30 152
25 126

33 822
28 185

34 084
28 403

65 547
54 622

Tato kola nejsou pouze pro starší lidi, ale naopak i pro nejmladší cyklisty - děti! 
Pro cykloturistu je možné využívat vlastností jako u běžných kol a navíc v případě,

že začínáte cítit únavu z nevhodně zvolené trasy je možné využít síly elektromotoru, který je skryt ve středu kola.
Nemusíte se tak vydat z posledních sil a někdy i riskovat zranění, ale užít si výletu a svěží dojet do cíle cesty díky asistentům:

1.   Modelová řada Dinghy je vybavena   MANUÁL  ním asistentem:  
V praxi to znamená, že část pravé rukojeti na řidítku je otočná a vy si můžete jako na mopedu přidávat výkon elektromotoru, 

který Vám pomáhá šlapat! Manuální asistent je pro sportovně založené cyklisty, protože pracuje do vyšší rychlosti - 25 km/ hod!
Bez šlapání to nejede, protože pak by to po legislativní stránce již nebylo elektrokolo a řidič by musel mít na elektromoped řidičské oprávnění!

Toto platí i pro modely Frisbee.
2. Modelová řada Frisbee má nejen ve své výbavě manuální, ale i   AUTOMAT  ický asistent:  

Tento automatický asistent funguje prostřednictvím snímače, který je ve středu uložení šlapaček a neustále sleduje, jakou silou šlapete do pedálů. Podle situace 
vyhodnotí potřebu poslat energii do elektomotoru, který Vám bude pomáhat ve šlapání do rychlosti 17 km/hod. Když pojedete rychleji, tak  budete energii šetřit a ke 
slovu přijde elektromotor pouze v případě, že pojedete pomaleji ať už proto, že nechcete jezdit rychle, nebo do stoupání. V praxi to zamená, že automatický asistent 
velice spoří elektřinu v baterii-akumulátoru a díky tomu ujedete na jedno nabití podstatně větší vzdálenost! Navíc oproti Dinghy je na řidítkách přepínač, kterým si 

bleskurychle změníte funkci asistentu, který právě chcete používat!
S elektrokolem   FRISBEE   se už nikdo nemusí bát, že nemá natrénováno...  

Je přímo ideální pro přítelkyně, manželky a děti skalních cyklistů, kteří nutí celou svou rodinu šlapat do umdlení...
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