Klaxon Mobility - 5. VÝROČIE

Klick Power
SLOVENSKY

Klick Power
Standard

Model
Materiál
Motor

Klick Power Standard Limited Edition
Hliník
48V x 750W bezštetinový

Koleso
Displej

14” hladký dezén pneumatiky

Špeciálne
tlačidlá

Adaptívny tempomat, elektronický brzdový systém, spiatočka,
dvojité mapovanie: „Sport“ a „Comfort“

Batéria

Lítium 48 x 11 Ah (váha 3.0 kg)

Riadidlá
Brzdy

Hliník s nastaviteľnou výškou, hĺbkou a uhlom
Dvojitý systém bŕzd 160 mm s elektronickým brzdovým systémom

Rozmer

Š 50 cm x V 90 cm x H 40 cm

Pripojenie
Váha

Klick Linking System Klaxon® (celosvetovo patentovaný)
8.5 kg (bez batérie)

Dojazd

Okolo 50 km (pri rýchlosti 1, po rovine)

Zahrnuté
doplnky

Batéria 11 Ah s nabíjačkou , spiatočka , LCD
displej, zvonček, skladací stojan, blatník

Multifunkčný LCD, 5 rýchlostí, tempo chôdze, USB port na nabíjanie

EBS - Electronický systém brzdenia
Jediným dotykom brzdovej páky alebo dlhým tlačením na vyhradené tlačidlo zastavíte
Klicku bez toho, aby ste museli používať mechanickú brzdu. Počas brzdenia EBS sa
získaná energia obnoví a použije sa na dobitie batérie.
Mechanická brzda sa môže stále aktivovať pôsobením väčšej sily na brzdovú páku,
potom sa obidva brzdové systémy zlúčia do jedného brzdenia.
Adaptive Cruise

Ovládanie
Stlačením zeleného tlačidla na novom multifunkčnom ovládacom paneli môžete
nastaviť a udržiavať svoju preferovanú rýchlosť do kopca aj z kopca. Ideálne pre
vaše výlety a každodenný život!

Linking System Klaxon® - celosvetovo patentovaný

Klick Power
Tetra

Model
Materiál
Motor

Klick Power Tetra Limited Edition
Hliník
48V x 750W bezštetinový

Koleso
Displej

14” hladký dezén pneumatiky

Špeciálne
tlačidlá
Batéria

Adaptívny tempomat, elektronický brzdový systém, spiatočka,
dvojité mapovanie: „Sport“ a „Comfort“

Multifunkčný LCD, 5 rýchlostí, tempo chôdze, USB port na nabíjanie

Lítium 48 x 11 Ah (váha 3.0 kg)

Brzdy

Hliník, s nastaviteľnou výškou, hĺbkou a uhlom, Comfort Drive System
(plyn a brzda sa aktivujú pohybom tlačiť a ťahať)
Dvojitý systém bŕzd 160 mm s elektronickým brzdovým systémom

Rozmer

Š 50 cm x V 95 cm x H 40 cm

Pripojenie

Klick Linking System Klaxon® (celosvetovo patentovaný)

Rozmer

9.1 kg (bez batérie)

Dojazd

Okolo 50 km (pri rýchlosti 1, po rovine)

Zahrnuté
doplnky

Comfort Drive System, batéria 11 Ah s nabíjačkou,
spiatočka, LCD displej, zvonček, skladací stojan, blatník

Riadidlá

EBS - Electronický systém brzdenia
Jediným dotykom brzdovej páky alebo dlhým tlačením na vyhradené tlačidlo zastavíte
Klicku bez toho, aby ste museli používať mechanickú brzdu. Počas brzdenia EBS sa
získaná energia obnoví a použije sa na dobitie batérie. Mechanická brzda sa môže
stále aktivovať pôsobením väčšej sily na brzdovú páku, potom sa obidva brzdové
systémy zlúčia do jedného brzdenia

Adaptívny tempomat
Stlačením zeleného tlačidla na novom multifunkčnom ovládacom paneli
môžete nastaviť a udržiavať svoju preferovanú rýchlosť do kopca aj z kopca.
Ideálne pre vaše výlety a každodenný život!

Linking System Klaxon® - celosvetovo patentovaný

Rýchlo a ľahko sa pripája
Inovatívny systé m pripájania umožňuje pripojiť a odpojiť
váš prídavný pohon KLICK v priebehu niekoľkých
sekúnd bez akejkoľvek asistencie inej osoby , takže
môžete skúmať nové obzory a pohybovať sa úplne
nezávisle.

Univerzálne pripojenie
KLICK prídavné pohony sú vďaka univerzálnemu
pripojeniu vhodné pre všetky typy invalidných vozíkov
vrátane skladacích invalidných vozíkov . Zažite novú
úroveň slobody bez ohrozenia ovládateľnosti a pohodlia
vášho manuálneho invalidného vozíka.

Vhodný pre rôzne nastavenia
Váš KLICK zvládne akékoľvek prostredie a poskytuje
vám vynikajúce terénne vlastnosti , či už chcete stúpať
po strmých cestách, zažiť dobrodružstvo v teréne alebo
ľahko manévrovať cez rušné nákupné uličky alebo
menšie vnútorné priestory.

“ Chcem mať spomienky a zážitky...
z celého sveta...”

Bezpečný
Našou vysokou úrovňou kvality a výkonu chceme zaistiť,
aby vás KLICK odviezol tam , kam chcete , aby ste sa
mohli nezávisle pohybovať a venovať sa aktívnejšiemu
životnému štýlu.

Ľahký a jednoducho sa používa
Zažite novú úroveň slobody , pretože váš KLICK vám
pomôže prekonať každodenné prekážky , stúpať po
strmých cestách a ľahko zvládať náročné teré ny . Je
ľahko ovládateľný a umožňuje vám odbočiť v malých
priestoroch.

Kompaktný a vhodný na cestovanie
Preskúmajte nové horizonty, vydajte sa na dobrodružný
výlet alebo jednoducho brázdite ulice. Užijete si to!
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HLAVNÉ A VOLITEĽNÉ DOPLNKY
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Mini prepravný vak do lietadla - FLYBAG01

5

Power batéria (36V x 11Ah) - CC-1-11AH
Fly-verzia do lietadla (90 Wh) - CC-1-2,5
AH PLUS

2

Štandardný prepravný vak do lietadla FLYBAG00

6

Mini batéria (36V x 5.8Ah) - MK-1-5AH
Fly-verzia do lietadla (90 Wh) - MK-1-2,
5AH

10 Prídavné závažia - CC-93-0000
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3

Race batéria (48V x 11Ah) - CM-1-11AH
Fly-verzia do lietadla (280 Wh) - CM-1-5AH

7

Hybrid batéria (48V x 11Ah) - CH-1-11AH

11 Držiak na mobil - PHONE-HOLDER

15 Nabíjačka na batériu Race- CC-88-0001

4

Slim batéria (36V x 5.8Ah) - CC-1-5AH
Fly-verzia do lietadla (90 Wh) - CC-1-2,
5AH SLIM

8

Nastaviteľné držadlo riadidiel s rýchlym
uvoľňovaním CC-23-22-24-0001

12 Štandardné svetlo - LED-WHITE-0000

16 CC-88-0000
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Nabíjačka na batérie Slim- CC-89-0000
Nabíjačka na batérie Mini - MK-88-0000
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9

Klaxon rukavice - GLOVES

13 Predné svetlo Monster/Race - CC-83-KIT
Predĺženie riadidiel Std - CC-25-0005
Predĺženie riadidiel Tetra - CC-25-0004

Elektrická abíjačka batérií Hybridná nabíjačka batérií - K500050

19 14” pneumatiky - CC-3-1400

XL Kolesový set
FATWHEELS
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Linking System Klaxon®
Celosvetovo patentovaný

www.klaxon-klick.com
info@klaxon-klick.com

Inovatívny systém pripojenia sa v priebehu niekoľkých sekúnd
pripája k akémukoľvek prídavnému pohonu produktovej rady
KLICK , vďaka čomu môžete ľahko prepínať medzi vašimi
obľúbenými prídavnými pohonmi KLICK. Univerzálne pripojenie
sa prispôsobí všetkým typom mechanických invalidných vozíkov
vrátane skladacích invalidných vozíkov . Zažite novú úroveň
slobody bez ohrozenia ovládateľnosti
a pohodlia vášho
mechanického invalidného vozíka.
LINE-UP. ENGAGE. KLICK.

RÝCHLE
a ľahké upnutie

PRIPOJENIE
za pár sekúnd

UNIVERZÁLNY
spojovací mechanizmus
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