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ESN 400 Long Run a ESN 350
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Akumulátorová koloběžka
ESN 400 Long Run
Nejnovější akumulátorová koloběžka Narex ESN 400 „Long Run“
s ještě delší výdrží baterie a maximálním dojezdem až 40 km je skvělým
ekologickým dopravním prostředkem nejen pro cesty do práce, ale
i na výlety do přírody a další volnočasové aktivity.

Design nové akumulátorové koloběžky „Long
Run“ se i tentokrát opírá o již osvědčené konstrukční prvky předchozí generace e-Scooteru,
tj. pevný ocelový rám s akumulátorem uloženým
ve sloupku řídítek a širokou hliníkovou nosnou
plošinu s nosností až 100 kg. Uživatelský komfort
i požitek z delší jízdy prohlubuje nové osazení
desetipalcovými koly, které podvozku zároveň
poskytují i vyšší světlou výšku (130 mm) pro ještě
bezpečnější přejezdy zpomalovacích pruhů,
nájezdů na chodníky a jiných terénních
nerovností. Výkonný bezuhlíkový BRUSHLESS
motor snadno překoná stoupání až 15°.

15 990 Kč

bez DPH 13 214 Kč

NOVINKA

Max. dojezd

40 km
Max. rychlost

29 km/h
Výkon motoru

350 W
Kapacita baterie

10,4 Ah
Jádro Li-Ion akumulátoru tvoří kvalitní
značkové články o kapacitě 10,4 Ah.
Nabíjecí čas plně vybitého akumulátoru
se pohybuje mezi 4–5 hodinami.
Baterii lze pro nabíjení zcela vyjmout
a pohodlně přenášet, anebo ji nabíjet
přímo na stroji prostřednictvím
nabíjecího konektoru.

350W bezuhlíkový motor dokáže
akcelerovat až na rychlost 29 km/hod
a zároveň být maximálně efektivní.
Při jízdě z kopce nebo při brždění
rekuperuje přebytečnou energii
zpět do baterie a významně tak
prodlužuje dojezd koloběžky.

Sledujte nás na
Nově navržený LCD displej je jasně čitelný
a intuitivní. Zobrazuje aktuální stav nabití
akumulátoru, rychlost a předvolený
rychlostní režim. Zmáčknutím funkčního
tlačítka lze volit mezi 3 rychlostními režimy
a určovat tak tempo jízdy. Pro pohodlné
cestování na delší vzdálenosti lze využít
funkce tempomatu se zvukovým
upozorněním.

V zástavbě nebo na cyklostezkách dobře poslouží
manuální signalizační
zvonek.
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Koloběžka se dokáže bezpečně
přizpůsobit i rozmarům počasí díky
stupni krytí IP54. Pro jízdy za snížené
viditelnosti je standardně vybavena
předním LED reflektorem s aktivním
dosvitem až na 20 m a zadní
červenou LED lampou.
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Poznámka
Maximální dojezd je závislý na mnoha faktorech. Mezi ně mj. patří: zvolený rychlostní režim, hmotnost uživatele, profil trati, vítr vs. protivítr, tlak v pneumatikách,
vzorek na pneumatikách a např. teplota okolního prostředí. Veškeré výše uvedené
dojezdy jsou vztaženy k optimálním podmínkám. Za optimální (ideální) podmínky
jsou považovány: používání ekonomického jízdního režimu, rovný/plochý terén
bez protivětru, okolní teplota prostředí 20 °C, pneumatiky bez profilu a nahuštěné
na doporučený tlak, dodržování max. doporučené nosnosti udávané výrobcem.
Max. dojezd lze obecně zvýšit také využíváním rekuperace přebytkové energie,
nebo kombinací manuálního a bateriového pohonu, například při rozjíždění
nebo při jízdě do kopce.

Hmotnost (kg)
ESN 400

ESN 350

E-koloběžky Narex jsou promyšlené do posledního detailu, a proto jsou i neuvěřitelně skladné.
Díky jednoduchému sklápěcímu mechanismu je
snadno složíte do zavazadlového prostoru auta,
přenesete v MHD nebo odložíte v kanceláři.
Speciálně navržený zámek znemožňuje uvolnění
sklápěcího mechanismu během jízdy.

Kolekce volitelného příslušenství
Nepromokavá brašna ESN-SB
O objemu 3,5 l spolehlivě pojme drobné osobní pomůcky, sportovní doplňky
nebo např. občerstvení a pláštěnku. Jakoukoliv manipulaci usnadňuje spolehlivý
oboustranný zip a čtyřbodová fixace stavitelnými upínacími popruhy.
Držáky na mobilní telefony
Pro nadšené uživatele mobilních aplikací a ještě větší bezpečnost jízdy.
• Univerzální ESN MH Uni se stavitelným rámem
• Sportovně laděný silikonový ESN MH-Silicone v kontrastní
oranžové barvě

Nabídka platná od 1. 9. 2020
Technické parametry

E-Scooter ESN 400 Long Run

Technické parametry

E-Scooter ESN 350

Výkon
Max.dojezd
Max. rychlost
Max. nosnost
Velikost kol (přední i zadní)
Světlá výška podvozku
Stupeň krytí
Rozměry v rozloženém stavu
Rozměry ve složeném stavu
Hmotnost vč. akumulátoru
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Hmotnost akumulátoru

350 W
až 40 km
29 km/h
100 kg
10“
130 mm
IP54
1 083 × 420 × 1 166 mm
1 083 × 420 × 460 mm
14,5 kg
36 V / 10,4 Ah
4–5 hodin
2,8 kg

Výkon
Max.dojezd
Max. rychlost
Max. nosnost
Velikost kol (přední i zadní)
Světlá výška podvozku
Stupeň krytí
Rozměry v rozloženém stavu
Rozměry ve složeném stavu
Hmotnost vč. akumulátoru
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Hmotnost akumulátoru

350 W
až 25 km
29 km/h
100 kg
8,5“
120 mm
IP54
1 056 × 420 × 1 166 mm
1 056 × 420 × 450 mm
12,5 kg
36 V / 6,4 Ah
2–3 hodiny
1,5 kg

15 990 Kč

12 490 Kč

NOVINKA

bez DPH 13 214 Kč

bez DPH 10 322 Kč

Obj. číslo: 65 405 597

Obj. číslo: 65 405 349

Součást dodávky – ESN 400 Long Run (65 405 597), 1× akumulátor
AP 36-10,4 Li-Ion (65 405 598), nabíječka AN 360 (65 405 351),
inbusový klíč

Součást dodávky – ESN 350 (65 405 349), 1× akumulátor
AP 36-6,4 Li-Ion (65 405 350), nabíječka AN 360 (65 405 351),
hustící hadička, inbusový klíč

Příslušenství ke koloběžkám

Nabíječka

Brašna

Držáky telefonu

Váš odborný prodejce:

Termín předváděcí akce:

Typ

Obj. číslo

Cena bez DPH (Kč)

Cena s DPH (Kč)

AP 36 10,4 Li-Ion

65 405 598

6 603,00

7 990,00

AP 36 6,4 Li-Ion

65 405 350

4 252,00

5 145,00

Typ

Obj. číslo

Cena bez DPH (Kč)

Cena s DPH (Kč)

AN 360

65 405 351

843,00

1 021,00

Typ

Obj. číslo

Cena bez DPH (Kč)

Cena s DPH (Kč)

ESNSB

65 405 522

487,00

590,00

Typ

Obj. číslo

Cena bez DPH (Kč)

Cena s DPH (Kč)

ESN MHUNI

65 405 635

205,00

249,00

ESN MH-Silicone

65 405 636

164,00

199,00

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227
Fax: +420 487 823 207

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

U takto označených
prodejců máte zaručeno
kompletní poradenství
a zákaznický servis.

Najdete nás:

No.: 65 900 944

Akumulátory 36 V

