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Bezpečnost je vždy na prvním místě!

S ohledem na zajištění co největší bezpečnosti
při 1ízdě za snížené viditelnostije e koloběžka
NAREX standardně vybavena předním LED
reflektorem s aktivním dosvitem až20 m
a zadní červenou LED lampou. ?ro 1ízdu
v zástavbě nebo na cyklostezkách slouži
manuá|ní signalizační zvonek.

LCD displej

.Jasně čitelný intuitivní LCD displej zobrazuje
aktuálnístav baterie, rychlost a předvolený rých-
lostní režim. zmáčknutím funkčního tlačítŘa jze
volit mezi třemi rychlostmi a určovat tak tempo,
které bude vyhovovat Vám a zároveň přizpůsobo-
vat výkon stroje charakteru okolní krajiny a terénu
před Vámi. Pro pohodlné cestovánína delší
vzdálenosti lze využít funkce tempomatu
se zvukovým upozorněním.kotoučová a nožní brzda

zadní kotoučová brzda s funkcí e-ABs
se vyznačuje vysokou spolehlivostí při brždění.
Zadní nožní brzda v mezních situacích zkracuje
brzdnou dráhu na nutné minimum. ]akmile
uživatel začne brzdií,začne přerušovaně
svítit zadničervená LED lampa.

350 W bezuhlíkový (bezkomutátorový) motor,

uložený v disku předního kola, dokáže akcelerovat
až na rychlost 29 km/hod a zároveň být maximálně
efektivní, při jízdě z kopce, nebo při nízalnr,dokáže
vytvářet přebytečnou energii, rekuperovat ji zpět
do baterie a významně tak prodIužovat dojezd stroje.
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Poznámka: ivia\iirlóirli doiezd je zóvis)ý ncl rnlr:ha známých faktorech. il/lezi né rnj. patří: zvo|ený tyctllostni režirn,
hmcl/l.jJl uživotele,prafilirati,fiťrvs DíJtifit|,itakvDrclrnoťíkóCh,vzareknopneumatikóctlanapř.teplc:to
akolniho prastředi. l/cškť|é f ý\e uvedené dc:jezcllt jsau vzlaženy k optimalnim wdmnl arn. _o apf lnJlni (ideálr]i)
'JadI]inky í5au považO,/ór)r: pO|žifólii ekonanickéha jízdníha rež'|mU, rc.yný/plóthý terén oez y;rotivětru, okalrtí, ,o, a o. a- o o .- .or.oao,žU\a1-^o.1.a - . a
udóvané:,,ýrobcerr.lvlax dojezdlz,.)D.(nLz | '*,lp\\Jzl,,,fllmtekuýbraceořebytka:léenerqie,nebo

O_ o ._,_a_a ..oór.poap

Ě-k*§*běĚk* Nayex j* **uvě§Ét*§c,lě sk§edgté

Sk|ádaci n]echanismus koJoběžky je obdivuhodně
jednoduchý, takže ji můžete snadno s|ožit do zavazadlo-
vého prostoru auta, nebo vzít s sebou do autobusu,
metra a tramvaje. Speciálně navrž€ný zámek znemožňuje
rozloženi koloběžky během 1ízdy,
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Aku m u látorová kolob éžka N 350
Chcete se vyhnout dopravní zácpě a přijet do práce včas?,',Nebo qe jen tak
projíždět po městě, či vyrazit někam do přírody? S elektrokóioběZtou

E-koloběžka Narex zaručuje vysoký
komfort jizdy na rovných i na č|enitých
površích, Pevný oce|ový rám a široký
hIiníkový odlitek nosné plošiny jsou
maximá|ně stabiIníi při pohybu na nezpev-
něném terénu. B,5palcová bezdušová koIa

tIumí nárazy a vibrace, zvyšují reakceschop
nost a u5nadňují ov|ádání. Díky uIožení aku-
mu|átoru do s|oupku stroje má ko|oběžka
vysokou světlou výšku (120 mm), bez obtíží
tedy zdo|á i běžné zpomalovací prahy,
ná)ezdy na chodníky a jiné terénní nerov-
nosti, Výkonný bezkomutátorový motor
si poradí se stoupáním až 15',

Max. dojezd

d # k*yt

Max. rychlost

ffiffi Xc,*MYm

Výkon motoru

ffiSffi -m

E-Scooter ESN 35O

350W

36V
Max. dojezd až 25 km

Max. rychlost 29km/h

Max. nosnost

]4!rp:!&]Qie9ryc9l!
, _ 

']00 kg

8,5'

stupeň krytí

Rozměry v rozloženém stavu 1 056 X 420 x 1 '166 mm

loryělyLe !|qžqÉrytuyl
'l 056 x 420 x 450 mm

12,5

Součást dodávky * ESN 350 (65 405 349), 1 x akumulátor
AP 36-6,4 Li-lon (65 4O5 350), nabíječka AN360
(65 405 351), hustící hadička, inbusový klíč

11 99o Kč
bez DPH 9 909 Kč

475,2o €
bez DPH 396,00 €

*Ys;]3§

Kapacita baterie
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Vyměnitelný Li-lon akumulátor

Jádro vyjímatelného akumu|átoru tvoří kvalitní Li-lon články Panasonic
o jmenovité kapacitě 6,4 Ah, díky nimž je možné na jedno nabití ujet vzdá|enost
až 25 km. Nabíjecí čas plně vybitého akumulátoru se pohybuje mezi ]50-1B0 minutami.
Baterii lze nabíjet vyjmutou nebo přimo ve sIoupku stroje prostřednictvím nabíjecího
konektoru. Pro opravdové nadšence nabízíme možnost koupě náhradního akumu|átoru,
kterým je možné ažzdvojnásobit dojezd. Výměna náhradní baterie je velmi snadná
a rychlá a zabere jen pár vteřin.

Akumu!átor AP 36-6,4 Li-lon
Napětí / kapacita akumulátoru 36v /6,4 Ah

2-3 hodiny
,1,5

4990 Kč
bez DPH 4 1 23 Kč

204,o


