
RIDE THE 
REVOLUTION

E-LEGGERA

For yderligere information henviser vi til www.ozracing-ebike.com.
Du er ligeledes velkommen til at kontakte OZ’s kundeservice på telefon +45 55 54 50 20

eller sende mail til info@rallycenteret.dk

Plads til mobilitet.

I din fritid.

Præstation og afslapning.

Altid med dig.

Unisex og ekstraordinært alsidig el-foldecykel. 
Anvendelig i fritiden eller til og fra arbejde. 
E-leggera vil føje nye dimensioner til din 
mobilitet.

Uanset om du bare skal ud på en lille 
søndagsudflugt fra hjemmet, eller 
om du vil udforske feriedestinationen 
nærmere, er E-leggera det ideelle 
transportmiddel til at udvide din 
horisont. Og samtidig miljøvenligt!

Adræt og sikker på samme tid. E-leggera 
kombinerer præstationerne fra en 
topkvalitet el-cykel med et let og robust 
stel til en cykel med høj stabilitet.

Takket være den ringe størrelse, når 
E-leggera er foldet sammen, og den lave 
vægt, vil du aldrig få vanskeligheder med 
at transportere eller opbevare den.
Du kan have den i bagagerummet eller 
på kontoret og behøver ikke at tænke på 
cykelholder eller tagbøjler.
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ALSIDIGHED
OG STRØM

STEL

BREMSER

BATTERI

HJUL

MOTOR

KOMPONENTER

GEAR SKIFTE

KONTROLPANEL

GARANTI

Aluminium 6061 T6
/ One size

TEKTRO skivebremser for og bag

Samsung-LG / Lithium-Ion type
/ Kapacitet 36 V 7,8 Ah
/ Rækkevidde 60 km
/ 4-6 timers genopladningstid
/ Aftageligt batteri
/ genopladningscyklus 600

Dæk 20” 1.5 / Fælge 20” 
aluminium OZ Racing

Bafang Brushless 36V250W
/ Styrke 240/110,47 - 63 Hz
/ Spænding 24 AMP på baghjul
/ Topfart 25 km/t

Skærme for og bag / For- og 
baglygte / Plastik pedaler
/ Ringeklokke / Aluminiumstel
/ Læder- og plastiksadel med OZ 
Racing logo

Shimano Tourney 7 gear

5 niveauer pedalhjælp
/ Cruise control 6 km/t
/ Hastighedskontrol samt 
Start&Stopp funktion

24 måneder på motor, batteri 
og lader / 12 måneder på 
kontrolpanel

01

03

04

02

Letvægt

Batteri

Kvalitet og design

5-speed valgfrihed

E-leggera er en af de letteste foldecykler (el-
cykler i kulfiber undtaget). Med sine 18,5 kg inkl. 
batteriet kan man bære den alle steder eller læsse 
den i bilen uden vanskeligheder.

LAD OS BIDRAGE TIL 
FREMTIDENS MOBILITET

E-LEGGERA

Hvordan vil fremtidens mobilitet udvikle sig?
Vi kan kun gætte, men vi kan garantere, at OZ vil spille en hovedrolle. 
E-leggera er første skridt fra OZ mod intelligente og økologiske 
løsninger der tilpasses kravet til mobilitet i fremtidens verden.

Kontrolenheden på E-leggera giver dig mulighed 
for at vælge mellem 5 niveauer af pedalhjælp. 
På den måde kan du altid tilpasse hjælpen til det 
aktuelle behov.

Pedalhjælpen leveres fra et 7,8AH Samsung-LG 
batteri, der garanterer cirka 60 km rækkevidde 
ved normalt forbrug. Batteriet kan afmonteres for 
genopladning.

20” fælgene med sorte ståleger og iøjenfaldende OZ 
Racing logo sammen med den specielle sadel giver 
E-leggera sit eget enestående design.
En el-foldecykel der kombinerer racing ånden hos OZ 
med maksimum sikkerhed og pålidelighed takket 
være 2 skivebremser og kvalitetskomponenter som 
f.eks. Shimano Altus gear.


