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TYTUŁ: Monocykl elektryczny Veteran Sherman-S 3000W 3600W

CENA: 21299,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Gdynia
  Województwo: pomorskie
  Telefon: 516628765
                

OPIS:

W ofercie posiadamy inne monocykle elektryczne od producentów Inmotion,
King Song, BeGoDe, Leaperkim o ile jesteśmy oficjalnym dystrybutorem.
Akcesoria i części zamienne również są dostępne, a gwarancja wynosi
24 mies (w tym baterię mają gwarancję 6 miesięcy na autonomię
i 12 miesięcy na działanie) zgodnie z regulaminem w serwisie ECOHUMAN:
https://www.ecohuman.pl/pl/content/3-regulamin 
Specjalnie dla klientów z tego portalu kupon rabatowy do dodania
w koszyku. Nazwa kuponu: ECO&SANTA2022.
Wartość rabatu będzie widoczna przy dodaniu kuponu w koszyku.
Ważność kuponu: do 07.01.2023. lub do wyczerpania zapasów bądź
odwołania promocji. Warunki w Regulaminie na stronie serwisu ECOHUMAN.
 
Monocykl elektryczny Veteran Sherman-S 3000W 3600Wh 100, 8V 20" offroad
Veteran Sherman-S to głęboko przepracowana odmiana legendarnego
Shermana Maxa i jedno z najbardziej oczekiwanych  monocykli
elektrycznych w 2022 r. 
Tym najnowszym modelem Leaperkim wkroczył do klubu producentów
monocykli elektrycznych z amortyzacją, który zdecydowanie wyróżnia się
na tym rynku.
Monocykl elektryczny Veteran Sherman-S o 5% szybszy od Sherman Max
i o 8% potężniejszy niż Sherman Max.Sherman-S posiada system
amortyzacji z regulowanym tłumieniem odbicia, do 90 mm skoku,
ma silnik o wysokim momencie obrotowym o mocy 3000 W [szczytowo 7 kW],
a maksymalna prędkość wynosi 100 km/h bez obciążenia
(nie prędkość drogowa!).Do najważniejszych cech można zaliczyć
też całkiem nową elektronikę/kontroler
(24x MOSFET 125V z maksymalnym obciążeniem szczytowym 680A!),
kontroler z odprowadzaniem ciepła za pomocą szyn miedzianych,
20-calową oponę offroad, podwójne 18W światła główne,
możliwość ładowania do 15A. Obudowa ze stopu magnezu,
nowy wyświetlacz, poprawiony wygląd, mocniejsza karoseria,
zintegrowane siedzenie i błotnikAkumulator:

100.8V 3600Wh Samsung 50E 21700Silnik:
3000W Bez obciążenia.
Prędkość: ≈ 100km/h
Waga N.W: ≈ 44kg
Czas ładowania: ≈ 8h(100.8V 5A)
Pedał: regulowana długość/kąt
Płyta kontrolna: podwójna warstwa
Siedzenie: zintegrowane z rączką 
Światło główne: 2000lm 18W podwójne koraliki
Światło tylne: Jazda i hamowanie, lasery
Panel ledowy: prędkość, napięcie, przebieg, tryb, stan baterii itp.
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Prezentacja i więcej informacji (w tym też o kuponach i rabatach)
w blogu:https://www.ecohuman.pl/pl/blog/news

ECOHUMAN SP. Z O.O.
Adres siedziby: 81-036, Gdynia, POLAND, Pucka str. 91
https://www.facebook.com/Ecohuman.eu
https://www.ecohuman.pl/
Biuro PL: biuro@ecohuman.pl
tel: +48 516628765 (też Whatsapp)


