
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

Optimalizovaná ergonomie

Čtyřpískové brzdy

Homologace je dostupná pro 
modely EScape, EM Lite a ETrek

Převodovka s vyplepšeným
těžištěm, snížením hmotnosti
a hluku. Pohonná jednotka 
s novým inteligentním řízením. 

Progresivní motorová brzda
s progresivním ovládáním rekuperace,
nebo volitelně elektronická spojka.

Nový ovládací panel s chráničem S3

Modely 2019

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

EM 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 trailový mototocykl.

ETrek rozšiřuje model o Supermotard na silničních kolech. 
S jeho nízkou hmotností 95 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-POL BATERIE

ROZVOR

VÝŠKA SEDLA

SVĚTLÁ VÝŠKA

HMOTNOST

PŘEDNÍ BRZDA

ZADNÍ BRZDA

PŘEDNÍ / ZADNÍ RÁFKY 

PŘEDNÍ VIDLICE

ZADNÍ ODPRUŽENÍ

CERTIFIKACE / ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

CENA S DPH

60 km/h

až 150 minut

5 - 12 kW

500 Nm (na kole)

1.200 Wh

1.350 mm

 700 mm

320 mm 

71 kg

182 mm / 4-píst.

150 mm / 2-píst.

21″ /18″

Tech Al, 175 mm

Ollé R16V 170 mm

-

na dotaz

95 km/h

až 200 minut

6 - 26 kW

43 Nm (motor)

2.700 Wh

1.390 mm

850 mm

280 mm

 98 kg

260 mm / 2-píst.

220 mm / 1-píst.

21″ /18″

180 mm

Ollé R16V

L3e - motocykl / A

232.900 Kč

75 km/h

až 180 minut

5 - 12 kW

350 Nm (na kole)

1.900 Wh

1.350 mm

850 mm

320 mm

78 kg

182 mm / 4-píst.

150 mm / 2-píst.

21″ /18″

Ollé ,175 mm

Ollé R16V 170 mm

L3e - motocykl / A

od 224.527 Kč

50 km/h

až 150 minut

5 - 12 kW

487 Nm (na kole)

1.200 Wh

1.350 mm

700 mm 

320 mm

76 kg

182 mm / 4-píst.

150 mm / 2-píst.

21″ /18″

Ollé ,175 mm

Ollé R16V 170 mm

L3e - motocykl / A

na dotaz

 

Objevovat lesy a dosahovat vrcholů. Ideální pro volný čas. 

EScape se může pochlubit nejdelším dojezdem ze všech nabízenýchmodelů 
značky EM. Stvořeno pro TRAILOVÉ 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 pro zavodění a volný čas.

EM 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 EM Sport je vybaven všemi funkcemi, 
které byste očekávali od špičkového motobiku!

Do města nebo terénu!

ETrek, s hmotnostní pouze 98 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.

Perfektní pro sport a rekreační trial.

EM 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


