Lifebike Classic+, dam
En klassiker från Lifebike. Modern elcykel i
klassisk stil med hög komfort och påkostade
och genomtänkta detaljer. Utrustad med
stabil korg, fotbroms, LCD-display, styrlås och
ramlås. Breda däck bidrar till den fina komforten och den inbyggda belysningen tar dig
hem i mörkret. Uppdaterad med 8-växlar,
nya bromsar.
8vxl , svart, hydraulisk skivbroms, 400wh.
blå
vit

15.995:-

Lifebike Chick+ G7, dam
En klassiker från Lifebike. Modern elcykel i
klassisk stil med hög komfort och påkostade
och genomtänkta detaljer. Utrustad med
stabil korg, LCD-display, styrlås, ramlås. Breda
däck bidrar till den fina komforten och den
inbyggda belysningen tar dig hem i mörkret.
Uppdaterad med 8-växlar, nya bromsar.
Nexus 8vxl, rosa, 400wh, fotbroms, hydraulisk
skivbroms, NAVvxl, korg digital display.
rosa
grå

15.995:-

Lifebike Comfort, dam
Lifebike Comfort är vår instegsmodell i
modellprogrammet. Trots det låga priset är
detta en riktigt bra cykel utrustad med skivbromsar, stort batteri och stabil ram. Batteri-placeringen ger cykeln en låg tyngdpunkt
och bidrar även till lågt insteg. En riktigt
prisvärd elcykel.
7vxl , svart, hydraulisk skivbroms, 400wh.
		

11.995:Lifebike C-MUTE, dam
C-Mute Uni var en våra mest sålda cyklar
2018. Succen fortsätter och modellen är kvar
utan större förändringar. Precis som förra
året är det en utmärkt pendlarcykel utrustad
med korg, skärmar, belysning och lås. Motorn
sitter i bakhjulet och ger extra skjuts. Skillnaden mot herrmodellen är ett lägre insteg
och något mindre batteri.
9 vxl acera, blå G6, hydrauliska skivbromsar,
motor bak 250w, korg, 400wh.

17.995:Lifebike C-MUTE, herr
Vår populäraste hybrid har nu blivit ännu
bättre! Nu baserad på storebror C-Mute
speeds exklusiva ram men fortfarande till ett
mycket förmånligt pris. En annan nyhet är
att cykeln nu är fullt utrustad med skärmar,
lås, pakethållare och lyse. En bra pendlare
som helt enkelt inte blir billigare.
9 vxl acera, svart G6, hydrauliska skivbromsar, motor bak 250w, 460wh (speed ramen),
pakethållare skärmar

Uppdaterad version

17.995:-

Lifebike C-mute Speed
Lifebike C-Mute Speed hybridcykel designad
för den kräsne och aktive cyklisten. Batteriet
är integrerat i ramen och displayen i
styret. Nytt för i år är uppdaterad ram med
ny batterlösning, nya bromsar och Thru-axle i
framhjulet. Den kraftfulla motorn och
batteriet är kvar från förra året. Denna cykel
måste provköras!
Rå aluminium, 460wh , herr, 10-vxl Deore, G5,
display integrerat i styret, hydrauliska skivbromsar, motor bak 350w high speed, strypt
250w / 25kmh.

19.995:-

Lifebike HT MTB, herr

Ny m

odel

l

Förmodligen marknadens mest prisvärda
el-MTB. En cykel för alla underlag. Tack vare
29”-hjul och dämpad framgaffel tar du dig
fram snabbt och smidigt på både grusvägar
och stigar. En tålig elcykel som klarar av det
mesta och som går att pendla med i alla
väder. Elmotorn är nedstrypt från 350W för
extra högt vridmoment.
Mattsvart, 400wh, 7vxl shimano, G7, digital
display , hydrauliska skivbromsar, motor bak
350w´high speed, strypt 250w / 25 km/h.

16.995:-

Ny m

odel

Lifebike Classic+ Steps

l

Lifebikes första standardcykel med mittmotor. Vi har lyckats bygga en damcykel med
batteriet på det rätta stället, tack vare detta
får vi både lågt insteg och perfekt viktfördelning på cykeln. Detta tillsammans med
kraftiga däck, komforthandtag och dämpad
framgaffel ger en kraftfull cykel som ändå
är skön och komfortabel att cykla på. Växlar
och hydrauliska skivbromsar från Shimano
ger god prestanda och tillförlitlighet. Lås och
belysning ingår.
8vxl, fotbroms, hydraulisk skivbroms, steps
5000 system, styrstopp, korg, 400wh.

22.995:-

Ny m

Lifebike C-go

odel

l

En av våra mest spännande nyheter! Fantastiska lastmöjligheter gör denna modell unik
på marknaden. Det finns plats för tex. två
barnstolar på pakethållaren. Cykeln levereras
med ett stort 500Wh batteri och det finns
plats för ytterligare ett batteri för extra lång
räckvidd. Mittmotor från Bafang ger den
kraft som behövs för att ta dig uppför brantaste backarna oavsett last. Ramen är konstruerad med last i åtanke och maxlasten är
200kg. Framtill har du en rejäl korg för extra
lastkapacitet. Med denna laståsna kan du
lämna bilen hemma!
9vxl acera, Bafang mittmotor, hydrauliska
skivbromsar, styrstopp, 500wh.

22.995:-

Lifebike C-pact G7

Ny m

odel

Lifebike C-Pact, en hopfällbar elcykel konstruerad med kvalitetskomponenter. C-Pact
är utrustad med sju växlar och hydrauliska
skivbromsar från Shimano. Cykeln är lätt att
fälla ihop och smidig att ta med sig på tåget,
i bilen och upp till kontoret.

l

7vxl, grå-svart, hydraulisk skivbroms, motor
bak, 360wh, digital display

14.995:Ny m

odel

Lifebike C-pact Steps

l

Design och teknik i perfekt harmoni. En av få
hopfällbara cyklar med mittmotor. Tack vare
dämpad sadelstolpe och gaffel så har den
här cykeln mycket bra komfort trots de små
20”-hjulen. En kompakt cykel du gärna cyklar
långt på. Med motorsystem, bromsar och
växlar från Shimano är du garanterad högsta
kvalitet. Perfekt för camparen eller båtägaren
som inte bara vill cykla till affären. Eller varför
inte för stadsbon som vill ha en smidig cykel
som får plats i hallen.
9vxl acera, hydraulisk skivbroms, steps 6000
system, 400wh.

23.995:-

