ELEKTRICKÝ MOTOCYKL JE VYVÍJENÝ
A VYRÁBĚNÝ V ČESKÉ REPUBLICE.

Český elektrický motocykl Drill One je v modelovém roce 2020
vybaven novým kontrolerem umožňující změnu tří výkonnostních
map motoru a to za jízdy tlačítkem umístěným na řidítkách. Aktuální
kapacitu a napětí baterie zobrazuje v zorném poli umístěný digitální
ukazatel. Motocykl se “startuje” centrálním tlačítkem. Baterie
je opatřena novými regulačními a ochrannými prvky. Pohon potom
novým komunikačním a diagnostickým rozhraním s možností
vzdáleného přístupu.

Náš motocykl má největší možnou kapacitu baterie a nejlepší
poměr hmotnost / výkon na světě.
Nebojte se tedy objevovat okolí a zároveň si užívejte jizdy stejně
jako na klasické terénní motorce. Vždy budete mít k dispozici
dostatek kontrolovatelné síly pro jakékoli terénní překážky.
Drill One se velmi jednoduše, předvídatelně a intuitivně ovládá
a je tedy určen velmi širokému okruhu uživatelů.

Motocykl dokáže rekuperovat elektrickou energii při brzdění motorem. Míra rekuperace je nyní programovatelná. Motor samotný
je výkonnější a osazený novými a odolnějšími ložisky, těsněním
a pojivy. Pohonné ústrojí je jako celek v konečném důsledku odolnější a efektivnější. Na našem motocyklu také
najdete nové pohodlnější enduro sedlo
a kvalitnější pneumatiky.

Pohodlné ovládání motocyklu na řidítkách
(On/Off, ovládání map, indikace zvolených map)

Hliníkový rám
Špičkové brzdy

ČESKÝ ELEKTRICKÝ
MOTOCYKL

Pohodlné sedlo

Plně nastavitelná tlumící
a pružící jednotka Elka

LCD Display
s ukazatelem kapacity baterie

Přepákování

Plně nastavitelná
vidlice Manitou Dorado

Masivní zadní
kyvná vidlice

Využitelná kapacita
baterie 2,25 kWh
Přední kolo
19”/26”- downhill
bike (volitelně)

Čtyřpístkové
hydraulické brzdy

Výkonný voděodolný motor
s nuceným vnitřním chlazením

Zadní kolo
19"/16" (volitelně)

PARAMETRY
DÉLKA

RÁM

1.780 mm

Hliníkový rám

ŠÍŘKA

MAX. TOČIVÝ MOMENT

430 mm (stupačky), 820 mm (řidítka)

40 Nm

VÝŠKA SEDLA

TYP A POMĚR PŘENOSU

880 mm

7:1 / 10:1

ROZVOR

POHON

1.240 mm

Řetěz 420

SVĚTLOST

PŘEDNÍ VIDLICE / ZDVIH

320 mm

Manitou Dorado Expert / 200 mm

HMOTNOST

ZADNÍ TLUMIČ / ZDVIH

52 kg

Elka / 180 mm

ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI

PŘEDNÍ PNEU

26 kg : 26 kg (přední : zadní kolo)

70-100-19 / 26 x 2,6” (downhill bike)

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

ZADNÍ PNEU

100 kg

90-100-16 / 70-100-19

VÝKON

PŘEDNÍ RÁFEK

11 kW Nominal / 15 kW Peak

559 x 33 Remerx Super Jumbo

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

ZADNÍ RÁFEK

60 - 90 km/h

19 x 2,15 32H DID

JÍZDNÍ REŽIMY

PŘEDNÍ BRZDA

3 režimy (Eco, Sport, Racing)

Čtyřpístkové hydraulické

VYUŽITELNÁ KAPACITA BATERIE

ZADNÍ BRZDA

2,25 kWh (Lithium-Ion)

Čtyřpístkové hydraulické

OTÁČKY MOTORU

REKUPERACE

8.000 rpm

Ano

CHLAZENÍ

DOBA NABÍJENÍ

Nucené chlazení rotoru

3,5 hodiny

ÚHEL STOUPÁNÍ

HOMOLOGACE

69°

Ne

DOJEZD

CENA S DPH

až 2,5 hod. (1 hod. v režiimu Extrem)

od 189.900 Kč

www.czem.pro | www.emotionbikes.cz

Centrální tlačítko On/Off a trhačka

LCD ukazatel stavu baterií a indikace zvolené mapy

Tlačítko přepíní map

Pohodlné sedlo Drill One

Čtyřpískové brzdy a plně nastavitelná vidlice Manitou Dorado

Unikátní přepákování s proměnlivou geometrií.

Přepracovaný motor s kontrolerem, nastavitelné stupačky

Masivní zadní vidlice

