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MILO 6 – elladcykel til dagtilbud

Dansk produceret elladcykel til 6 børn i god kvalitet, med sikre køre- og bremseegenskaber. Køb en samlet løsning med
cykler, hjælme, sadeltasker, uddannelse og service.
Med hydrauliske skivebremser på alle hjul, der kræver et minimum af vedligeholdelse, for at bremse lige og godt.
Elektrisk gåstøtte op til 6 km/t,så det er nemt at trække cyklen med 6 børn, og komme i gang fra lyskryds, hvis du er
kommet til at holde i for højt gear.
Motorhjælp når du cykler op til 25 km/t. Cyklen kan bestilles med hastighed begrænset til fx 15-20 km/t, så kommunens
politik for sikker kørsel med elladcykler i dagtilbud overholdes. Stellet kan leveres i sort eller hvid, kassen er som standard
hvid. Døren i front, hvor børn selv kan gå ind og ud begrænser løft og forebygger rygskader hos personalet. Den der kører
cyklen kan let få øjenkontakt med alle børn, fordi sæder sidder på langs. Greenbike hjælper med at uddanne personalet med
praktisk kørekursus, som del af leveringen. Så alle medarbejdere kommer sikkert i gang med ladcyklerne. Det er vi gode til.
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CE mærket
Dansk stelnummer
16AH batteri med LG celler
MXUS 36V motor
Digitalt display
Gå assistent 6km/t
Forstærket aluminiumsstel
Hydrauliske skivebremser
Parkeringsbremse på alle hjul
Punkterhæmmende dæk
Plads til 6 børn, Y-seler tilpasset dine behov
Egenvægt ca 63 kg inkl. Batteri
LED for- og baglygte
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Præriekaleche
Solsejl
Helgarage der beskytter hele cyklen
Kantliste
Forsikringsgodkendt Basta lås
Ikke forsikringsgodkendt wirelås
Sadelpind med dæmper
Max vægt på lad 150 kg
Max vægt på sadelpind incl bagagebærer 110 kg
Styrdæmpning, giver mere stabil kørsel
Total længde 230 cm, bredde 90 cm
Kassens størrelse ca. 90 x 90 x 50 cm
2 års garanti på batteri og elsystem.
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Solsejl er standard

Parkeringsovertræk er standard
Seler og hynder er standard

Stærke punkterhæmmende dæk er standard

GREENBIKE køber gerne jeres brugte ladcykler ved
køb af nye elladcykler.
GREENBIKE var blandt de første med elladcykler.
Vore største kommunale kunder har mere end 50
elladcykler .
GREENBIKE har leveret og serviceret elladcykler til
daginstitutioner i mere end 20 danske kommuner, og
til mange dagplejere over hele landet gennem de
sidste 9 år.
Kørekursus til dagtilbudsmedarbejderne er inkluderet
i leveringsomkostninger, for sikkert start med
ladcyklerne. Vedligeholdelseskursus kan tilkøbes.
Salg og service af MILO Bikes på Sjælland, Lolland og
Falster. Kontakt Henrik Bundgaard
Greenbike Holding Aps
Haraldsborgvej 20, 4000 Roskilde
www.greenbike.dk
Tel.: (+45) 40 72 38 36 mail@greenbike.dk

