
Elektrická koloběžka City Boss GV5 černá 

Kód: C1053

Výrobce: City Boss

EAN: C1053

Balení základní: 1

Balení karton: 1

Balení paleta: 9

Šířka výrobku: 61

Výška výrobku: 117

Délka výrobku: 120

Hmotnost výrobku: 22

Šířka BOX: 26

Výška BOX: 48

Délka BOX: 122

Hmotnost BOX: 26.5

Barva: -

nafukovací kola, 2x kotoučová brzda,
tlumiče, 500 W,  35 km/h, 15,4 Ah, dojezd
35 km, nosnost 150 kg 

Elektrická koloběžka City Boss GV5 je skvělou volbou na

cesty po městě či na výlet do přírody.  S dvojitě jištěným

skládacím mechanizmem jí 

složíte či rozložíte do 8 vteřin

 a při délce složeného rámu 116 cm a hmotnosti 22 kg jí

snadno převezete autem, vlakem, MHD nebo uskladníte

doma či v garáži. Skládací mechanizmus lze po

opotřebení seřídit a odstranit tak případnou nežádoucí

vůli v řízení.



   Bezúdržbový motor 

500 W svižně zrychluje dokonce při zatížení 100 kg

 a vyveze vás i do prudšího kopce. Přední i zadní tlumiče

snižují nepříjemné vibrace a koloběžka je tak vhodná i do

mírného terénu.

  Tlačítkem na displeji můžete přepínat mezi 

3 režimy pro omezení max. rychlosti

. Po zapnutí koloběžky je vždy aktivní naposledy

nastavený režim: pomalý cca 15 km/h -  bezpečná

rychlost pro začátečníky či jízdu za zhoršených jízdních

podmínek; střední cca 25 km/h - příjemná cestovní

rychlost; rychlý cca 35 km/h - pro svižnou jízdu na

rovných úsecích šetřící váš čas.

  Při delších cestách oceníte 

tempomat

, který udržuje výkon koloběžky i bez stisknutého plynu -

jeho funkci lze případně deaktivovat v servisním menu.

  Baterii Li-Ion 15,4 Ah dobijete přenosnou nabíječkou ze

zásuvky 220 V na plnou kapacitu za 6 - 7 hodin. Při

běžném provozu s koloběžkou 

na jedno nabití ujedete až 35 km

 - při kratších cestách jí tak nemusíte pokaždé dobíjet.

Celková vzdálenost může být kratší i delší; vždy závisí na

hmotnosti jezdce, členitosti terénu, stylu jízdy, venkovní

teplotě apod. Nouzově lze na koloběžce dojet

odstrkováním i s vypnutým motorem.



  Na 

transreflexním displeji

 skvěle čitelným i na přímém slunci či v noci můžete

sledovat aktuální stav baterie, aktuální rychlost, dobu

jízdy a ujetou vzdálenost. USB portem zezadu displeje

lze dokonce 

nabíjet váš mobilní telefon

 či tablet, a to buď za jízdy nebo při stojící koloběžce

pomocí 2-hodinového časovače.

     Kovové 

světlo o výkonu 400 lumenů a dosahem 10 metrů

 vám bezpečně osvítí cestu i za tmy. K vyšší bezpečnosti

také přispívá barevné ambientní podsvícení spodního

rámu, které se spíná spolu se světly. Přední i zadní

světlo napájené z centrální baterie zapnete spínačem na

řídítkách, kde je umístěno i tlačítko 

houkačky a animovaných směrových světel

. Během brzdění se navíc rozsvítí zadní 

brzdové světlo

.

 Koloběžku i při větších rychlostech spolehlivě zastavíte

nezávislou 

zadní a přední mechanickou kotoučovou brzdou, která je

navíc podporována brzdou elektronickou

.  Robustní 

rám

 koloběžky z leteckého hliníku 



snese zatížení až 150 kg

. S výškově nastavitelnými řídítky s ergonomickými gripy

je koloběžka vhodná pro jezdce s postavou 150 - 200

cm. Z důvodu bezpečnosti je doporučený věk pro

používání koloběžky od 16 let. Na prostorném nášlapu se

pohodlně svezete s chodidly za sebou či vedle sebe.

 Koloběžku lze volitelně vybavit i skládacím sedlem.

  

Rozšířené pneu

 2,5" (6,4 cm) s průměrem 10" (25,4 cm) výborně přilnou i

k vlhkému povrchu. Kola jsou chráněna odolnými

blatníky.

 Díky dvojitým ráfkům lze píchlou duši či opotřebovaný

plášť vyměnit i v domácích podmínkách.

   Koloběžka je certifikována dle směrnice CE

2006/42/EC.

  Elektrická koloběžka City Boss naplňuje novou vizi

ekologického světa. Vybavená špičkovou technologií

promění každou jízdu městem v nevšední zážitek!

  

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:



 Výkon motoru: 500 W

 Kapacita baterie: 15,4 Ah / 48 V

 Max. rychlost: 35 km/h

 Dojezd na 1 nabití: 35 km

 Rychlost nabíjení: 6 - 7 h

 Max. nosnost: 150 kg

 Hmotnost: 22 kg

 Velikost pneu: 10 x 2,5" (25,4 x 6,4 cm) - rozšířené

 Druh pneu: 2x nafukovací

 Brzda přední a zadní: kotoučová

  

OSTATNÍ PARAMETRY:

 Tempomat

 Multifunkční displej s transreflexní vrstvou napájený

centrální baterií

 Houkačka

 Přední/zadní LED světlo napájené centrální baterií

 Brzdové LED světlo napájené centrální baterií

 Ambientní podsvícení spodního rámu

 USB port pro nabíjení mobilu/tabletu - napájený centrální



baterií

 3 rychlostní režimy: přibližně 15 / 25 / 35 km/h

 Doporučený věk: 16+

 Výška jezdce: 150 - 200 cm

 Výška řídítek od nášlapu: 67 - 98 cm

 Šířka řídítek - rozložených: 61 cm

 Šířka nášlapu: 20 cm

 Délka nášlapu: 54 cm

 Výška nášlapu - horní: 21 cm

 Výška nášlapu - světlá: 13 cm

 Rozměry rozložené koloběžky (d x v x š): 120 x 117 x 61

cm

 Rozměry složené koloběžky (d x v x š): 116 x 42 x 26 cm

 Skládací mechanizmus

 Stojánek

 Dvojdílné ráfky pro snadnou výměnu duše a pneu

 Blatníky

 Materiál rámu: letecký hliník

 Typ baterie: Li-Ion

 Provozní napětí: 48 V

 Typ motoru: bezkartáčový stejnosměrný



 Max. otáčky motoru: 1280 / min.

 Max. kroutící moment: 25 N.m

 Max. stoupání: 9,5° (17%)

 Nabíječka součástí balení

 


