
Elektrisk 4-hjul sykkel Høy modell 
Med denne nyter du sykkelturen i det fulle, om det er ut på tur eller på vei til jobb. Denne 
høye versjonen passer godt også til eldre og uføre.  
 

  
 
 
Anvendelse 
Modell H420E er en 4 hjuls sykkel med elektrisk 

hjelpemotor. Seter er plassert høyt noe som gjør 

den spesielt anvendelig også for eldre og de 

med nedsatt førlighet. De fire hjulene gjør den 

også veldig stødig, her behøver en ikke være 

redd for at den skal tippe ved litt helling og i 

terreng.  

 

Sykkelen kan benyttes på alle sykkelstier og 

ellers hvor det er tillatt å sykle.  På trafikkert vei 

føler en seg mye tryggere da den er såpass 

bred at bilene ikke kan stryke forbi når det er 

møtende trafikk. 

 

Modell H420 E leveres med  soltak og 

vindskjerm som standard. På varme 

solskinnsdager sitter en i behagelig skygge og i 

regnvær sitter en tørt og godt. Nå trenger ikke 

vekslende norsk vær lengre legge en demper på 

sykkelturen. 

 

Bruk 
Modell H420E er veldig enkel å bruke. Du sitter 

høyt og litt bakoverlent, noe som gir god skyv på 

pedalene. Du velger enkelt mellom de 9 girene, 

som på en vanlig sykkel. Elektro motoren gir 

sykkelen en behagelig dytt og du bestemmer 

selv hvor mye du vil at motoren skal hjelpe til.  

 

De kraftige bremsene betjenes med hendler på 

styret, en for foran og en for bak bremser. 

 

Sykkelen er utstyrt med et godt fjæringssystem, 

slik at hull og ujevnheter i veien dempes 

behagelig. Den er også utstyre med både en 

side veske og en veske på ryggstøtten, for ting 

en ønsker å ha med på tur eller det man trenger 

på jobben. 

 

For de som ønsker å benyttet sykkelen på løst 

underlag i terrenget, så leveres også modellen 

med såkalte “fat wheel set” som opsjon. 

 

 

 



Tilbehør: 

●  Hovedlys 

●  Bremselys 

●  Retningslys 

●  Baklys 

●  Skjermer 

●  Vindskjerm / Soltak 

●  Bag 

Ekstra Utstyr: 
● “Fat wheel set” 

● Ekstra batteri 

● Ekstra lader 

 

  
 
 
Tekniske Detaljer  

Transmisjonssystem: Shimano M4000 Motor: BAFANG 48v 500w 
mid-motor 

 
Batteri: 

 48v 20ah litiumbatteri Rekkevidde: 75 km 

Gear: Shimano M400-9 9 
hastighet 

 Fjæringssystem:  DNM luftfjær fjæring 
(dobbeltkammer) 

Dekk: Tysk Schwalbe 20 * 1.5 Maksimum Hastighet: Maksimum Hastighet 

Pedal:  Wellgo 11AC Ramme:  Aluminiumslegering 
6061 T6 

Bremse type:  Skiver BB7 Sete: Nylon mesh 
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