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Kerékméret / Wheel size 
hüvelykben / in inches

Üléspozíció / Riding position 
sportos / sportive

Üléspozíció / Riding position 
aktív / recreational

Üléspozíció / Riding position 
komfortos / comfort

Vázméret / Frame size 
centiméterben / centimeters

Vázméret / Frame size 
hüvelykben / in inches

Vázméret / Frame size  
egy méret / unisize

Fokozatok száma / number of gears

Monoblokk / monoblock

52 cm
54 cm
56 cm

17”
19”
21”

2015.08.01-én hatályos magyar jogszabályok alapján. As required by the current Hungarian regulation on 1st of August, 2015.
A katalógusban szereplő képek csak illusztrációk. A gyártó a specifikáció változtatás jogát fenntartja. 

Rugóút / Suspension travel

Vázanyag / Frame material 
karbon / carbon

Vázanyag / Frame material 
alumínium / alloy

Vázanyag / Frame material 
acél / steel

Női vagy férfi kivitel / Ladies or gents version

Unisex

Lakk alatti matrica / Sticker under clear coat

Új modell / New model

Elektromos / Pedelec

KRESZ tartozékokkal felszerelve / Equipped 
with the necessary  
accessories of the Highway Code
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100 mm

KARBON

ALU
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Neuzer pedelec kerékpárok

Mit jelent a pedelec? 

Ez egy angol szóösszetétel: a pedal és electric 

szavakból, és az elektromos rásegítésű kerékpá-

rokat jelöli. A pedelec nem elektromos kismotor, 

csupán a motor erejéből nem lehet vele halad-

ni. Az elektromotor csak akkor kapcsolódik be a 

hajtásláncba, ha pedálozunk, így viszont meg-

többszörözi az erőnket. Így egyrészt gyorsabbak 

is lehetünk, mintha csak a saját erőnkre alapoz-

nánk, másrészt nagyon kis energia befektetés-

sel tehetünk meg jelentős távolságokat, ugyan-

akkor nem engedi, hogy ellustuljunk: a egy 

pedelecre ülve továbbra is testmozgást végzünk.  

Ez az örömteli, könnyed kerékpározás receptje. 

Sportra, túrázásra ajánlott középmotoros szett-

jeink nyomatékszenzorosak, így rögtön indu-

láskor rendelkezésünkre áll akár a maximális 

nyomaték, így kiválóan gyorsulnak, és minél 

erősebben pedálozunk, annál nagyobb a ráse-

gítés mértéke is.

Első agymotoros szettjeink fordulatszenzo-

rosak, kisebb nyomatékkal, így indulásnál kis 

késéssel kapcsol be a rásegítés, és lassabban 

gyorsulunk fel utazósebességre.

Pedelec is an acronym meaning PEdal ELEC-

tric bicycle and iss meaning is differnet from 

the collective word: e-bike. Pedelecs cannot 

drive the bike solely from the power of the 

motor. Pedelecs provide assistance when you 

are pedaling. Depending on the selected assis-

tance leveli t multiplies your power from +70% 

up to +400%!  This doesn’t just make you faster 

but allows you to cover great distances or ele-

vation gains with a relatilvely low energy input. 

Yet doesn’t allow you to get lazy, it stimulates 

you to ride more. 

Our torque sensor bikes provide power from 

the moment  you start pedaling, and the val-

ue of the motor power increases as you pedal 

harder. The pedal sensor bikes usually provide 

less power, they have a lag in the assistance at 

start but are perfectly suitable for commuting 

and weekend excursions. 
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E-MTB kerékpárok

Bár a pedelecek térhódítása a városi bringáktól 

indult, mára sokan szabadidejük eltöltésére ke-

resnek ilyen gépeket, így nem meglepő, hogy a 

hegyibringákon is hódít az elektromos rásegítés. 

A két hátsó motoros modellünk kimondottan jó 

ár-minőség arányt kínál, túrázókat, hétvégi tere-

pezőket célozva. A hátsó motorok előnye, hogy 

a nyomatékukat nem a lánchajtáson keresztül 

adják le, így nem nyújtják, koptatják azt, garan-

tálva a hajtás hosszú élettartamát.

No doubt, the pedelecs appeared first in the 

urban commuting scene but now more and 

more people are purchasing these rigs for 

recreational riding so it’s not a surprise that 

E-MTB’s are getting more popular day by day. 

Our rear hub motor bikes offer an exceptional 

price-performance ratio for the light trail users 

and weekend warriors. The main advantage of 

this construction that the torque is not driven 

through the chain drive ensuring a long 

lifetime for the drivetrain parts.
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váz/frame: mtb al6061 integrált akkus/w integrated 
battery pack

villa/fork: mozo mtb 27,5"

első fék/front brake: mechanikus tárcsafék/
mechanical disc brake

hátsó fék/rear brake: mechanikus tárcsafék/
mechanical disc brake

hajtómű/crankset: alumínium/alloy 170mm 

első váltó/front derailleur: shimano altus 3 spd

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
altus 8 spd

váltókar/shifters: shimano altus 3x8 spd

első agy/front hub:  alu/alloy 

hátsó agy/rear hub: xofo agymotor/hub motor 
250w

felnik/rims: mach1 trucky 30 27,5” duplafalú/
double wall

köpeny/tire: kenda k1080 27,5x2,1"

motor: xofo hátsó agymotor/rear hub motor 250w

kijelző/display: king meter 529 lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery:  alsócsőbe integrált/integred in 
downtube 36v 14 ah samsung cells

extrák/extras: kitámasztó/kickstand

27,5" 19" 24 100 mm alu
alloy

DOLOMITI
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váz/frame: mtb al6061 650b plus

villa/fork: suntour xct hlo 27,5"

első fék/front brake: shimano hidraulikus tárcsafék/
hydraulic disc brake

hátsó fék/rear brake: shimano hidraulikus 
tárcsafék/hydraulic disc brake

hajtómű/crankset: alumínium/alloy 170mm 

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
altus 7 spd

váltókar/shifters: shimano altus 7 spd

első agy/front hub:  alu/alloy 

hátsó agy/rear hub: akm agymotor/hub motor 250w

felnik/rims: mach1 er10 27,5” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang 27,5x2,1"

motor: akm hátsó agymotor/rear hub motor 250w

kijelző/display: akm vlcd6 lcd

rásegítés/assistance: 4 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 4 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery:  alsócsőre szerelt/downtube 
mounted 36v 11,6 ah

extrák/extras: massload kitámasztó/kickstand

27,5" 20" 7 100 mm alu
alloy

ZION
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E-Trekking és  
City kerékpárok

A széles választékunkból mindenki meg-

találja a megfelelő társat, munkába já-

rásra, kirándulásokra, vagy akár hosszabb 

túrákra is. A kedvező árú agymotoros mo-

dellektől  a szofisztikált nyomatékszenzo-

ros középmotoros bringákig minden meg-

található a palettán.

You will find your perfect travel partner in 

our range iven if you are looking for a daily 

commuter, weekend ride or long distance 

tourer. From the reasonably priced bub 

motor bikes to the most sophisticated 

torque sensor mid motor models.
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váz/frame: mtb al6061 integrált akkus/integrated 
battery pack

villa/fork: merev alu/rigid alloy

első fék/front brake: tektro hidraulikus tárcsafék/
hydraulic disc brake

hátsó fék/rear brake: tektro hidraulikus tárcsafék/
hydraulic disc brake

hajtómű/crankset: bafang alumínium/alloy 170mm 

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
tourney 7spd

váltókar/shifters: shimano revoshift 7 spd

első agy/front hub:  alu/alloy 

hátsó agy/rear hub: alu menetes/alloy theaded type

felnik/rims: mach1 er10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: rubena v66 42x700c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang m200 középmotor/center motor 250w

kijelző/display: bafang lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery:  félig integrált/semi-integred in 
downtube 36v 10,4 ah samsung cells

extrák/extras: kitámasztó/kickstand

28" 19"
20" 

7 alu
alloy

férfi kék/kék

női korall/fekete

MANTOVA



10

E
-T

R
E

K
K

IN
G

váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: suntour nex-ds-hlo 28"

első fék/front brake: shimano hidraulikus tárcsa/
hydraulic disc

hátsó fék/rear brake: shimano hidraulikus tárcsa/
hydraulic disc

hajtómű/crankset: shimano steps

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
alivio 9 spd

váltókar/shifters: shimano deore 9 spd

első agy/front hub: shimano

hátsó agy/rear hub: shimano

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: continental country ride 37x700c 
reflektoros oldalfal/reflective sidewall

motor: ananda m60bbtr középmotor/center 
motor 250w

kijelző/display: ananda lcd

rásegítés/assistance: 3 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 3 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery: phylion 36v 13 ah

extrák/extras: rendszerakkuról működő világítás

28" 18"
20" 

9 63 mm alu
alloy

női kék/sárga

férfi szürke/kék

BIELLA
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: suntour nex-p-hlo 28"

első fék/front brake: alumíium v-fék/alloy v-brake

hátsó fék/rear brake: alumíium v-fék/alloy v-brake

hajtómű/crankset: shimano steps

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus inter 7 7 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 7 spd

első agy/front hub: quando alu/alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter 7

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: rubena flash 47x700c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: ananda m60bbtr középmotor/center 
motor 250w

kijelző/display: ananda lcd

rásegítés/assistance: 3 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 3 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery: phylion 36v 13 ah

extrák/extras: rendszerakkuról működő világítás

28" 18" 7 63 mm alu
alloy

női zöld/sárga

BIELLA CITY
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28" 19" 8 63 mm alu
alloy

váz/frame: al6061 integrált akkus/w integrated 
battery pack

villa/fork: suntour nex e25 hlo 28"

első fék/front brake: shimano hidraulikus tárcsafék/
hydraulic disc brake

hátsó fék/rear brake: shimano hidraulikus 
tárcsafék/hydraulic disc brake

hajtómű/crankset: bafang

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus inter 8 8 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 8 spd

első agy/front hub: assess alu/alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter 8

felnik/rims: remerx better 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang e-liner 38x700c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang m400 középmotor/center motor 250w

kijelző/display: bafang m400 lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery: alsócsőbe integrált/integred in 
downtube 36v 13 ah samsung cells

extrák/extras: axa sprint elemes első riff hátsó lámpa

* A fotó csak illusztráció. A szériamodellt 

hidraulikus tárcsafékekkel szereljük. / The photo 

is just for illustration purpose. The actual bike 

will be equipped with hydraulic disc brakes

SIENA
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28" 19" 8 25 mm alu
alloy

váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: zoom 106 monoshock 28"

első fék/front brake: shimano hidraulikus tárcsafék/
hydraulic disc brake

hátsó fék/rear brake: shimano hidraulikus 
tárcsafék/hydraulic disc brake

hajtómű/crankset: prowheel for dapu

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus inter 8 8 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 8 spd

első agy/front hub: shimano alu/alloy centerlock

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter 8 centerlock

felnik/rims: remerx better 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: rubena electron 37x700c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: dapu középmotor/center motor 250w

kijelző/display: dapu lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery: phylion 36v 11 ah slim csomagtartóra

extrák/extras: axa sprint elemes első és 
rendszerakkuról működő hátsó lámpa

VERONA
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28" 19" 9 63 mm alu
alloy

váz/frame: al6061 integrált akkus/w integrated 
battery pack

villa/fork: suntour nex e25 hlo 28"

első fék/front brake: shimano hidraulikus tárcsafék/
hydraulic disc brake

hátsó fék/rear brake: shimano hidraulikus 
tárcsafék/hydraulic disc brake

hajtómű/crankset: prowheel for dapu

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
shimano alivio 9 spd

váltókar/shifters: shimano alivio 9 spd

első agy/front hub: shimano alu/alloy centerlock

hátsó agy/rear hub: shimano alu/alloy centerlock

felnik/rims: remerx better 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang e-liner 38x700c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: dapu középmotor/center motor 250w

kijelző/display: dapu lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery: alsócsőbe integrált/integred in 
downtube 36v 11,6 ah samsung cells

extrák/extras: -

NOVARA
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28" 19" 6 63 mm alu
alloy

váz/frame: mtb al6061 integrált akkus/w integrated 
battery pack

villa/fork: teleszkópos/suspension 28"

első fék/front brake: saccon mechanikus tárcsafék/
mechanical disc brake

hátsó fék/rear brake: saccon mechanikus tárcsafék/
mechanical disc brake

hajtómű/crankset: prowheel alumínium/alloy 
170mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano tz50 
6 spd

váltókar/shifters: shimano rs35 revoshift 6 spd

első agy/front hub:  alu/alloy 

hátsó agy/rear hub: xofo agymotor/hub motor 250w

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: xofo hátsó agymotor/rear hub motor 250w

kijelző/display: apt lcd5

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery:  juyun alsócsőbe integrált/integred in 
downtube 36v 9 ah

extrák/extras: axa spanninga brio xe első/front, solo 
hátsó lámpa/rear light ursus king kitámasztó/kickstand

SORRENTO
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női korall/fekete

férfi világoskék/fehér

férfi fekete/
szürke

női fekete/
kék
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: agymotorhoz tervezett teleszkópos villa/
suspension fork for hub motor 28"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano tz50 
6 spd

váltókar/shifters: shimano rs35 revoshift 6 spd

első agy/front hub: alu/alloy 

hátsó agy/rear hub: bafang hátsó agymotor/rear 
hub motor

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang hátsó agymotor/rear hub motor 250w

kijelző/display: mxus led890

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 5 steps w handlebar control  
nyomatékszenzoros/torque sensor

akku/battery: greenway 36v 13 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

28" 17"
19"
21"

6 alu
alloy * A fotó csak illusztráció.  

A szériamodellt 

teleszkópos villával 

szereljük. / The photo 

is just for illustration 

purpose. The actual bike 

will be equipped with 

suspension fork.

női fehér/
fekete

férfi szürke/
barna fekete

SAN REMO
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női burgundi/fehér

női babyblue/fekete

női fehér/
fekete

női fekete/
fehér
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váz/frame: váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/
extra durable

villa/fork: zoom 730ams

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alumínium/alloy 170mm 

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
acera 7 spd

váltókar/shifters: shimano revoshift 7 spd

első agy/front hub:  alu/alloy 

hátsó agy/rear hub: alu menetes/alloy theaded type

felnik/rims: mach1 er10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bewo bac-a középmotor/center motor 250w

kijelző/display: king meter lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery: greenway 36v 13 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

28" 18"
19,5"

7 50 mm alu
alloy

HOLLANDIA DELUXE
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női fekete/
kék

férfi fekete/
szürke

férfi világoskék/
fehér

női fehér/
barna
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: agymotorhoz tervezett teleszkópos villa/
suspension fork for hub motor 28"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano tz50 
6 spd

váltókar/shifters: shimano rs35 revoshift 6 spd

első agy/front hub: bafang agymotor/hub motor

hátsó agy/rear hub: assess alu/alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang agymotor/front hub motor 250w

kijelző/display: mxus led890

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 5 steps w handlebar control  
nyomatékszenzoros/torque sensor

akku/battery: greenway 36v 13 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

28" 17"
19"
21"

6 50 mm alu
alloy

női korall/fekete

férfi szürke/narancs

PARMA
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férfi világoskék/
fehér
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28" 17"
19"
21"

6 alu
alloy

női korall/fekete

férfi szürke/narancs

váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: merev acél/rigid steel 28"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano tz50 
6 spd

váltókar/shifters: shimano rs35 revoshift 6 spd

első agy/front hub: bafang, vagy mxus agymotor/
hub motor

hátsó agy/rear hub: assess alu/alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang, vagy mxus xf06 első agymotor/bafang 
or mxus front hub motor 250w

kijelző/display: mxus led890

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 5 steps w handlebar control

akku/battery: greenway 36v 13 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

 * teleszkópos villával is elérhető/also available with 
suspension fork férfi fekete/

szürke
női fehér/

barna
női fekete/

kék

ZAGON
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női fehér/fekete

női burgundi/fehér

női babyblue/
fekete

női fekete/
fehér

E
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable*

villa/fork: merev acél/rigid steel 28"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
tx300 7 spd

váltókar/shifters: shimano rs35 revoshift 7 spd

első agy/front hub: mxus agymotor/hub motor

hátsó agy/rear hub: assess alu/alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: mxus xf04 első agymotor/front hub motor 
250w

kijelző/display: mxus led890

rásegítés/assistance: 3 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 3 steps w handlebar control

akku/battery: greenway 36v 10,4 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

* acél vázas kivitelben is kapható/also available with 
steel frame

28" 18"
19,5"

7 alu
alloy

HOLLANDIA BASIC ALU
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férfi kék/fehér

férfi szürke/barna

női babyblue/
barna

női fehér/
barna

női fekete/
barna

E
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: agymotorhoz tervezett teleszkópos villa/
suspension fork for hub motor 28"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
tx300 7 spd

váltókar/shifters: shimano rs35 revoshift 7 spd

első agy/front hub: mxus agymotor/hub motor

hátsó agy/rear hub: assess alu/alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h481 700x40c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: mxus xf04 első agymotor/front hub motor 
250w

kijelző/display: mxus led890

rásegítés/assistance: 3 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 3 steps w handlebar control

akku/battery: greenway 36v 13 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

28" 19,5"
21"

7 50 mm alu
alloy

LIDO
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férfi fekete/
szürke

férfi világoskék/
fehér

női fekete/
kék

női korall/
fekete

női fehér/
barna

férfi szürke/barna fekete

E
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: merev acél/rigid steel 26"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus 3 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 3 spd

első agy/front hub: bafang, vagy mxus agymotor/
hub motor

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter3

felnik/rims: hlqc-08a 26” duplafalú/double wall

köpeny/tire: kenda k198 26x1,75" reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang, vagy mxus xf06 első agymotor/bafang 
or mxus front hub motor 250w

kijelző/display: t319 led

rásegítés/assistance: 3 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 3 steps w handlebar control

akku/battery: greenway 36v 13 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

26" 18"
20"

3 alu
alloy

ZAGON E-CITY
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váz/frame: al6061 alu nagy teherbírású/extra durable

villa/fork: merev acél/rigid steel 20"

első fék/front brake: tektro v

hátsó fék/rear brake: tektro v

hajtómű/crankset: alu/alloy 170 mm 48t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus 3 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 3 spd

első agy/front hub: akm agymotor/hub motor

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter3

felnik/rims: remerx l719” duplafalú/double wall

köpeny/tire: chaoyang h5113 20x1,75" reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: akm első agymotor/front hub motor 250w

kijelző/display: akm vled4

rásegítés/assistance: 4 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 4 steps w handlebar control

akku/battery: greenway 36v 10,4 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó/
mudguards, batery lights, kickstand

20" 16" 3 alu
alloy

SUPERCITY



24

B
E

V
E

Z
E

TŐ

Az ember számos olyan helyzettel találko-

zik nap mint nap, amikor valamit szállítani 

kell. Általában megoldjuk egy táskában a 

hétköznapokat, de van, amikor valami na-

gyobbat, vagy nehezebbet kell magunkkal 

vinni. Vagy egy-két gyereket kell szállítani, 

akár minden nap oviba, suliba.

Sokan rögtön rávágják erre, hogy persze, 

ezért van autóm. Igen, erre kiválóan hasz-

nálható egy autó. De lehet, hogy van jobb 

alternatíva is. Sokszor praktikusabb mond-

juk egy elektromos teherhordó kerékpárral 

útnak indulni.

De miért lehet jó választás egy e-cargo-t 

vásárolni ilyen célra?

Rögtön hozhatjuk a szokásos érveket:

• olcsóbb megvenni

• olcsóbb fenntartani

• olcsóbb üzemeltetni

• nem kell dugóban araszolni

• nem kell parkolóhelyet keresni.

A fentiek önmagukban is elegendőek le-

hetnek, ha autó és teherszállító e-bike 

között kell választani. De van még számos 

érv. Fontos, hogy sokkal környezettudato-

sabb munkába járni, gyereket szállítani, 

bevásárlásra indulni egy elektromos bicik-

livel, mint autóval. Ha pedig megfelelően 

kialakított csomagtér is van, akkor vitán 

felül áll, hogy az elektromos teherbicikli 

a jó választás. Valójában nem csak a sarki 

közértig lehet használni egy ilyen elekt-

romos járművet. Ha belegondolunk, a 

hétköznapi közlekedéshez a legtöbb em-

bernek elég. Bele lehet tenni táskát, szer-

számos ládát, vagy szinte bármit, amire 

egy sokat mozgó embernek szüksége le-

het. És a mozgás szabadsága, a gyorsaság 

miatt biztos, hogy egy elektromos cargo-

val járunk a legjobban.

E-CARGO
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It happens often that you have to carry 

something what is just too heavy or large to 

transport on an ordinary bicycle. Or you carry 

your kids to kindergarten or school every day. 

It’s a common sense to answer, I’ll do that 

with my car. But many times there is a better 

option. For example: an E-cargo bike.

Why is an E-cargo a more livanble and 

practical solution instead of a car?

• It’s cheaper to purchase

• It’s (a lot) cheaper to keep it running

• It’s cheaper to operate and fuel

• You never get stucked in a jam

• You don’t have to look for parking slots

These above alone are enough to favorize 

an E-cargo bike over a car. But there are 

more arguments. It’s clearly a lot more 

environement conscious to ride an e-bike 

over a car. An E-cargo is not simply a bike 

what you can ride to the grocery store ont 

he corner. If there is a well designed luggage 

area available you can easily pack your bags, 

toolbox, dogs, kids, even small furniture and 

the bike is suitable to cover any distance in 

the city or from the suburbs to the city. And 

if you prefer the freedom of the movement 

and to get from A to B in the quickest time an 

E-cargo is clearly the best solution.
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váz/frame: al6061 trike multifunkciós kosárral/w 
multifunction basket

villa/fork: váz része/part of the frame

első fék/front brake: shimano nexus hűtőbordás 
rollerfék/rollerbrake w cooling disc

hátsó fék/rear brake: shimano nexus hűtőbordás 
rollerfék/rollerbrake w cooling disc

hajtómű/crankset: bafang 170 mm

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus inter 7 7 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 7 spd

első agy/front hub: shimano rollerbrake

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter 7

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: rubena v66 24x1,75, 26x1,75 reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: bafang max középmotor/center motor 250w

kijelző/display: bafang max lcd

rásegítés/assistance: 5 fokozatú, kormányról 
vezérelhető, nyomatékszenzoros / 5 steps w 
handlebar control, w torque sensor

akku/battery:  36v 17,5 ah

extrák/extras: axa pico15+go lámpák/lights

24"/26" 19" 7 alu
alloy

CARRY MEGA



27

E
-C

A
R

G
O

váz/frame: hi-ten acél nagy teherbírású/hi ten steel 
extra durable*

villa/fork: merev acél/rigid steel 28"

első fék/front brake: promax v

hátsó fék/rear brake: promax v

hajtómű/crankset: acél/steel 170 mm 

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó, szerelék/rear dereilleur: shimano 
nexus 3 spd

váltókar/shifters: shimano nexus 3 spd

első agy/front hub: mxus agymotor/hub motor

hátsó agy/rear hub: shimano nexus inter3

felnik/rims: mach1 er-10 28” duplafalú/double wall

köpeny/tire: rubena v66 42x700c reflektoros 
oldalfal/reflective sidewall

motor: mxus xf04 első agymotor/front hub motor 
250w

kijelző/display: mxus led890

rásegítés/assistance: 3 fokozatú, kormányról 
vezérelhető / 3 steps w handlebar control

akku/battery: mxus 36v 11,6 ah

extrák/extras: sárvédő, elemes világítás, kitámasztó, 
vázzár/mudguards, batery lights, kickstand, ringlock

28" 19"
21"

3 acél
steel

CARRY-ON
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