
Nejlehčí elektrická motorka na světě.
RevX je novou kategorií elektrických
motocyklů!

Český elektrický
motocykl

Unikátní
hliníkový rám RevX 

Plně nastavitelná tlumící
a pružící jednotka RevX Elka

Masivní zadní
kyvná vidlice

Variabilní primární převod
Výkonný voděodolný motor s nuceným vnitřním chlazením

Vysoce kapacitní baterie 55 Ah

Čtyřpístkové
hydraulické brzdy

Sada kol
19"/16" 
(volitelně)

Plně nastavitelná
vidlice Manitou Dorado

Inteligentní rekuperace

Špičkové brzdy

Gelové sedlo

RevX je novou kategorií elektrických motocyklů. 

Je to v Čechách zkonstruovaný a vyráběný elektrický motocykl. Obratný lehký, 
hravý s kontrolovatelným výkonem a dostatečným dojezdem. Vezme Vás 
kdykoli a kamkoli, ať jste úplný začátečník nebo zkušený jezdec. Můžete jej 
snadno převážet a parkovat. Nevadí, že jste v centru města a nemáte garaž. 
Klidně si vezměte náš bajk k sobě domů. Je elektrický, nemusíte se bát úniku 
oleje. Váží jenom 47 kg, je krásný, skladný, klidně si ho vystavte třeba                
v obýváku nebo dejte do předsíně. Převezete ho v rodinném autě. 

Nemáte moc času, hodně pracujete a chcete jezdit? Reaper je kdykoli             
a hned připravený. Máte strach, že budete provokovat okolí hlukem                 
a nebudete se moci vlastně svézt? Náš bike je čistě elektrický a proto 
velice tichý. Vzbudíte zájem a ne agresi. Vyjeďte klidně brzy ráno a nechte 
sousedy spát. Pojedete tak tiše, že je jistě nevzbudíte.

Chceme, aby na Vás jízda působila úplně přirozeně. Pro nás         
je nejdůležitejší dokonalá ovladatelnost, kontrolovatelný výkon         
a radost z jízdy. 

A všechno je skutečně navrženo tak, aby to takhle fungovalo. 
A aby byla motorka opravdu krásná. 

Tohle pro nás byla     
největší konstrukterská 
a designerská výzva.

RevX má největší možnou a dosažitelnou kapacitu baterie. Vyražte objevovat 
okolí, užívejte si jizdy. Odpočiňte si, protáhněte záda, dejte si občerstvení. 
Úplně stejně, jako když jedete na klasické motorce. 

Máte rádi prudké a technické výjezdy či jiné endurové radovánky? S naším 
bajkem si je opravdu užijete. Vždy budete mít k dispozici dostatek kontrolo-
vatelné síly.

Může na RevXu jezdit můj 12 letý syn, dcera nebo moje žena? Jasně, že ano. 
A bude to pro ně jednodušší a bezpečnější než na klasické motorce. RevX je 
jednoduše ovladatelný, předvídatelný a velmi přirozený.



PARAMETRY

DÉLKA

ŠÍŘKA

VÝŠKA SEDLA

ROZVOR

SVĚTLOST

HMOTNOST

ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

VÝKON

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

JÍZDNÍ REŽIMY

BATERIE

OTÁČKY MOTORU

CHLAZENÍ

ÚHEL STOUPÁNÍ

DOJEZD

1.780 mm

430 mm (stupačky), 820 mm (řidítka)

880 mm

1.240 mm

320 mm

52 kg

26 kg : 26 kg (přední : zadní kolo)

100 kg

10 - 15 kW (17 kW v režimu Extrem) 

60 - 90 km/h

3 režimy (Eco, Sport, Racing)

Lithium-Ion 54V, 55Ah

6.000 -15.000 rpm

Nucené chlazení rotoru

69°

až 2,5 hod. (1 hod. v režiimu Extrem)

RÁM

MAX. TOČIVÝ MOMENT

TYP A POMĚR PŘENOSU

POHON

PŘEDNÍ VIDLICE / ZDVIH

ZADNÍ TLUMIČ / ZDVIH

PŘEDNÍ PNEU

ZADNÍ PNEU

PŘEDNÍ RÁFEK

ZADNÍ RÁFEK

PŘEDNÍ BRZDA

ZADNÍ BRZDA

REKUPERACE

DOBA NABÍJENÍ

CERIFIKACE

CENA S DPH

Unikátní hliníkový rám RevX

41,5 / 457 Nm (motor / na zadním kole)

7:1 / 10:1

Řetěz 420

Manitou Dorado Expert / 200 mm

Elka / 180 mm 

70-100-19 / 26 x 2,6”

90-100-16 / 70-100-19

559 x 33 Remerx Super Jumbo

19 x 2,15 32H DID

Čtyřpístkové hydraulické

Čtyřpístkové hydraulické

Ano

3,5 hodiny

Ne

od 189.900 Kč

www.emotionbikes.cz | www.revx.pro

Plně nastavitelná přední vidliceŠpičkové brzdy, trhačka

Kryt primárního převodu, polohovací stupačky Gelové sedlo

Čtyřpískové brzdy Unikátní přepákování RevX s proměnlivou geometrií.

Přepínámí map a signalizace kapacity baterie Výkonný originální motor RevX


