Suelo
Elektrisch
De Linbike Suelo E Drive is gemaakt
voor het grootst mogelijke gemak
bij het op- en afstappen. Dit wordt
mogelijk door de kenmerkende, zeer
lage én ruime instap. De lage
positie van het zadel maakt
dat u altijd bij het stoppen

met beide voeten stevig op de grond
kunt staan. Daarbij beschikt de Suelo E
Drive over een elektromotor in de naaf
van het voorwiel die u bij het rijden
ondersteunt. Dankzij de wegrijdfunctie
kunt u moeiteloos wegrijden zonder
veel kracht te zetten.

Suelo Elektrisch

Specificaties

De Suelo E Drive is ideaal voor iedereen

•

Standaardkleur: zwartbruin

die minder kracht beschikbaar heeft

•

Zithoogte minimaal 77 cm

•

Stalen frame

om te fietsen. De elektromotor geeft

•

26” aluminium velgen voor, 26” achter

u ‘een duwtje in de rug’. Met het

•

Terugtraprem en/of handremmen

bedieningspaneel op het stuur geeft u

•

Instaphoogte 18 cm

zelf aan hoeveel ondersteuning u wenst.

•

3 of 7 versnellingen

•

LED-verlichting op batterijen

•

Frame aanpassing mogelijk, op aanvraag

•

Verende voorvork

Er zijn 6 ondersteuningsstanden. Zelfs
wegrijden vanuit stilstand zonder zelf
mee te trappen is mogelijk met de Start &
Go functie! Daarnaast is de Suelo E Drive

Opties

ontworpen om u een zo veilig mogelijk
gevoel te geven. Niet alleen biedt de zeer
lage instap veel ruimte voor uw voeten

•

Extra capaciteit accu

•

Kilometerteller

•

Spiegel

bij het opstappen, ook de pedalen zijn

•

Stokhouder achterop

verder naar voren zijn geplaatst dan bij

•

Versterkte wielen voor + achter tot 150 kg.

een traditionele fiets en het zadel iets

•

Aangepaste cranklengte tbv een kleinere

naar achteren. Hierdoor kan het zadel
lager worden geplaatst, kunt u de voeten

draaicirkel
•

Excentrische crank bij bijvoorbeeld een
heup en/of kniebeperking

stevig op de grond zetten en wordt de
rijstabiliteit vergroot.
Eerst makkelijk gaan zitten en dan pas
wegrijden. Dat kan bij de Suele E Drive.

Ruime en lage instap
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Sterke accu

Display trapondersteuning
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