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DE 20” 

KRACHTPATSER 
 
De Shipcar Bike is een elektrische 

vouwfiets en is uniek in zijn soort. 

Met een dubbel scharnier en een 

geïntegreerde 36V SAMSUNG accu in 

het frame, is deze elektrische 

vouwfiets onverwoestbaar! Met 

gemak klimt de fiets door de bergen, 

met meer dan 100kg gewicht. 
De fiets heeft een power handvat 

voor directe ondersteuning op de 

250W 8FUN motor, wat uniek is voor 

de Shipcar Bike vouwfiets. 
 

 

 

Deze elektrische fiets werd door ons ontworpen en ontwikkeld. De fiets is zeer 

betrouwbaar, een waterdicht elektrisch systeem en de beste onderdelen zijn gekozen 

voor een onverwoestbare fiets. De belangrijkste kenmerken van deze fiets hieronder: 
 

Fiets en rij eigenschappen: 
 

- Kleur  blauw 
- Uitgebreid LCD display met 5 

elektrische ondersteuningen 

- Extra groot voor tandwiel voor  

een rustige trap wenteling 

- Vaste led verlichting voor en   - Nederlands ontwerp 

achter op de batterij    - Vouwen in 15 seconden 

- Afstand op 1 batterij is tussen   - Maximum snelheid van 25 km/uur 

50 km en 100 km    - Maximale belasting van 150 kg 

- Gewicht is 18,5 kg met batterij,  - Powerhandvat voor traploze  

15 kg zonder batterij      ondersteuning 

- Eenvoudig uitneembare batterij  - Opgevouwen maten: 

- Opladen kan met de batterij in of    85cm x 40cm x 60cm 

uit de fiets 

- Verstelbare zadelpen en stuurpen 
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Elektrische configuratie:   Mechanische configuratie: 
- 250W motor van 8FUN in het  - Volledig aluminium: frame en  

achterwiel       onderdelen behalve de spaken 
- Duurzame en krachtige LiMnO2  - Draaiende  delen van Shimano 

SAMSUNG 36V batterij met   - Derailleur 6 versnellingen van 
8,0AH of 10,5AH in frame     Shimano 

- Gefaseerde motor met vertrager  - Extra groot voor tandwiel 
- Vrijval op de motor waardoor   - Belasting maximal 150kg 

fietsen zonder ondersteuning   - Dubbelwandige aluminium velgen 
            geen enkel probleem is    - Geïntegreerde verlichting voor en 

- Uitvoerig LCD display met     achter met LED power light 
afstand, snelheid, Voltage   - Geseald onderhoudsvrije bracket 
powerbar, batterij lading   - Verstelbare en extra sterke  

- Motor instellingen mogelijk via     knelkoppelingen voor vouwen 
LCD display 
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