
MOTOCYKLY ELECTRIC MOTION EM jsou francouzské vysoce kvalitní,
výkonné a technologicky vyspělé elektro-
motocykly do terénu, na silnici i do města,
s francouzským šarmem a designem.

Elektrické motocykly
do terénu, města i na silnici

Nový rám o hmotnosti 5 kg

Nová vyjímatelná baterie
s kapacitou vyžší o 30%
vyráběná v ČR Vyšší kroutící moment

až 600 Nm (na zadním kole)

Čtyřpískové brzdy

Homologační kit /
voltelně Offroad kit

Nová přední vidlice
dle modelu Tech / M4

Nový motor a kontroler české výroby

PRB / PELS Progresivní motorová brzda
s progresivním ovládáním rekuperace,
nebo volitelně elektronická spojka

Nový multifunkční display

Modely EM 2020

EPURE Sport má nový motor, novou převodovku, větší výkon, větší točivý 
moment, vyšší rychlost, je tišší, je kompletně vylepšený.

EPURE Lite byl přepracován tak, aby byl stylovější, ale agresivnější!

ESCAPE má nový motor, novou převodovku, 
větší výkon, větší točivý moment, vyšší
rychlost, je tišší. Je to dokonalý offroadový 
mototocykl pro turistiku.

ETrek rozšiřuje model o Supermotard
na silničních kolech. S jeho nízkou
hmotností 108 kg a vysokým výkonem
představuje universální motocykl 
do města, na silnici, nebo v terénu. 
Nabízí úžasný zážitek z jízdy.



PARAMETRY

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

DOJEZD

VÝKON MOTORU

TOČIVÝ MOMENT

KAPACITA LI-ON BATERIE

ROZVOR

VÝŠKA SEDLA

SVĚTLÁ VÝŠKA

HMOTNOST

PŘEDNÍ BRZDA

ZADNÍ BRZDA

PŘEDNÍ / ZADNÍ RÁFKY 

REKUPERACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CERTIFIKACE / ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

CENA S DPH

65 km/h

100 až 240 minut

6 - 11 kW

600 Nm (na kole)

1.875 Wh

1.325 mm

 670 mm

320 mm 

70 kg

180 mm / 4-píst.

142 mm / 2-píst.

21″ /18″

PRB / PELS

LED kit / Offroad kit

L3e - motocykl / A

229.900 Kč

95 km/h

až 73 km

6 - 26 kW

250 Nm (na kole)

2.700 Wh

1.390 mm

850 mm

280 mm

 108 kg

260 mm / 2-píst.

220 mm / 1-píst.

17″ /17″

automatická

-

L3e - motocykl / A

232.900 Kč

75 km/h

160 až 290 minut

6 - 11 kW

450 Nm (na kole)

2.620 Wh

1.325 mm

 810 mm

320 mm 

77 kg

180 mm / 4-píst.

142 mm / 2-píst.

21″ /18″

PRB / PELS

LED kit / Offroad kit

L3e - motocykl / A

239.900 Kč

65 km/h

100 až 240 minut

6 - 11 kW

600 Nm (na kole)

1.875 Wh

1.325 mm

 670 mm

320 mm 

73 kg

180 mm / 4-píst.

142 mm / 2-píst.

21″ /18″

-

Offroad kit

-

199.900 Kč

 

Idelní pro turistiku a offroad.

ESCAPE se může pochlubit nejdelším dojezdem ze všech nabízených 
modelů značky Electric Motion. Stvořeno pro offroadové turistick tratě. 
EScape je mrštný elektrobike s vysokým točivým momentem a výkonem, který 
překonává jakýkoli terén. S modelem EScape můžete objevovat lesy, pěšiny, 
dosahovat vrcholů a z kopce dolů tiše dobíjet.

Perfektní závodní i hobby trial.

EPURE Sport je nejsportovnější verze ze všech modelů značky Electric Motion. 

Každá komponenta byla vyvíjená se zaměřením na vysoce kvalitní výkon,   
moderní technologie a design. Model EPURE Sport je vybaven všemi funkce-
mi, které byste očekávali od špičkového motobiku!

Do města i terénu. Potichu a elektricky!

ETrek, s hmotnostní pouze 108 kg, je ideální motocykl do lehkého terénu             
i do města. Je skvělý jak do práce, tak i pro volný pro čas. 

Ať už jste kdekoli, Etrek Vám dokáže vždy přinést úžasný zážitek z jízdy.

Ekonomický stroj pro trialové začátečníky.

EPURE Lite nabízí vysoký komfort, rovnováhu a robustnost.

Roky výzkumu, návrhů a testování Electric Motion vedly k vývoji a výrobě 
nejlehčí a nejekonomičtější trialové motorky v jejich sortimentu, která si 
zachovala výkon i efektivitu.

www.emotionbikes.cz | www.trialmarket.cz


