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Armii Krajowej 81, 96-314 Baranów

Produkt bWheel U8 Black monocykl elektryczny

bWheel U8 Black monocykl elektryczny
Cena : 2 299,00 zł cena zawiera podatek VAT

Opis
bWheel jest najnowszej generacji pojazdem, który porusza się średnio cztery razy szybciej niż przeciętny człowiek. Nowoczesny futurystyczny design, przyciąga
swoją formą. Wyposażony w nowoczesną, antypoślizgową oponę, bWheel świetnie sprawdza się w każdych warunkach a jazda jest przyjemnością i oszczędnością
czasu. Samobalansujący środek transportu, w odróżnieniu od istniejących na rynku, ma tylko jedno koło co znacznie zmniejsza jego gabaryty i sprawia, że jest lekki i
poręczny.
Zdolność do samodzielnego utrzymania równowagi, jest najbardziej zadziwiającą cechą bWheel, umożliwiającą mu poruszanie się. Dzięki wbudowanym czujnikom
żyroskopowym, bWheel utrzymuje korzystającego cały czas w pionie a co za tym idzie, jest bezpiecznym i stabilnym środkiem transportu. Produkt skierowany jest do
odbiorców w każdym wieku, może być wykorzystywany zarówno rekreacyjnie, jak i zawodowo. Prędkość urządzenia dostosowuje się do użytkownika a nauka jazdy jest
szybka i bezpieczna.
bWheel charakteryzuje się wysoką jakością, bezpieczeństwem oraz dbałością o środowisko naturalne, łącząc wszystkie te cechy z nowoczesnym i niepowtarzalnym
wyglądem.
bWheel to indywidualny, szybki transport o zminimalizowanych rozmiarach i maksymalnej zwrotności, do wykorzystywania zarówno w mieście jak i w terenie.
Innowacyjna konstrukcja bWheel, opiera się na wysokiej jakości wytrzymałych materiałach, przy zastosowaniu technologii stabilizacji żyroskopowej i zerowej emisji,
dbając również o środowisko naturalne.

Specyﬁkacja
Maksymalna prędkość - 20 km/h
Bateria - Li-Ion (tytanowa)
Moc baterii - 264Wh
Pojemność baterii - 4400 mAh
Maksymalna masa użytkownika - 130 kg
Maksymalny zasięg - 40 km
Maksymalny gradient - 25-30°
Czas ładowania - 1,5 h
Temp. pracy - -20~60°C
Masa netto - 12,6 kg
Masa brutto - 16 kg
Wysokość pedałów od ziemi - 10 cm
Średnica silnika/felgi - 16" (40,6 cm z oponą)
Moc silnika - 500 W
Wymiary urządzenia - 552X260X565 mm
Wymiary opakowania - 572x280x590mm
Dostępne kolory - biały, czarny, żółty
Akcesoria w zestawie - ładowarka; pas do nauki; instrukcja w języku polskim
Funkcje:
Podwójna ochrona obwodów; najbardziej zaawansowany układ sterujący Ux8 z funkcją Bluetooth; port USB do ładowania innych urządzeń elektrycznych; przednie białe
i tylne czerwone światło LED
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