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Zakaj kupiti električno kolo?
..Iščete optimalno prevozno sredstvo za mestno okolje in tudi za daljše sončne nedeljske izlete?..

Zagotovo ste že vsi kdaj obtičali v prometni mestni gneči. Ni hujšega od sedenja v razgretem
avtomobilu in se po polžje premikati naprej. Ne
samo da ni pretirano udobno, še dragoceni čas,
ko bi lahko počeli bolj pametne in koristne stvari, vam gre ob tem. Tako pa lahko tudi za le nekajkilometrsko razdaljo porabite tudi uro in več.
Seveda obstaja alternativa. Če živite v mestu, ali
vsaj blizu njega, se lahko v službo odpeljete tudi
s kolesom. Za mestno okolje se je to izkazalo za
odlično prevozno sredstvo, saj lahko z njim švignete mimo vsake gneče in majhne uličice uporabite za svoje bližnjice.
Kolo pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Glavna
izmed njih je zagotovo, da zahteva nekaj fizičnega napora. V premikanje morate namreč vložiti kar nekaj energije, zlasti če vam pot prečka
kakšen klanec. To pomeni, da lahko v službo pridete povsem preznojeni, kar sevedi ni najbolj
udobno za vas, niti najbolj uvidevno do vaših
sodelavcev. Vsakič znova se pa tudi ne morete
preoblačiti v sveža oblačila sredi pisarne.
Kot veliko bolj optimalno prevozno sredstvo so
se zato izkazala električna kolesa, ki nekako
združujejo fleksibilnost običajnega kolesa,
hkrati pa nenaporen pogon v stilu avtomobila.
Električno kolo vam omogoča dolge, prijetne

in zabavne vožnje po vaših najljubših kolesarskih poteh. Seveda ne le v mestih, ampak tudi
na daljših turah. Sami enostavno izberete, koliko in kdaj vam bo električni motor kolesa dejansko pomagal. Tudi če ste strastni kolesar,
boste ob vožnji z električnim kolesom navdušeni, ker boste lahko brez postankov nadaljevali vožnjo in kar med daljšim kolesarjenjem
spočili utrujene mišice.
Izredno primerno tudi za vse, ki obožujejo kolesarjenje po ravnini, zahtevnim klancem pa se na
vse načine radi izogibajo. Električno kolo omogoča, da na poti brez težav in napora premagate praktično vsak klanec.
Po besedah trgovcev se za nakup električnih koles odloča veliko starejših oseb, ki zaradi izgube
moči v nogah klasičnega kolesa ne morejo več
voziti. Električno kolo pomaga pri vožnji toliko,
da večje moči v nogah niti ne potrebujete. Tudi
za razgibavanje po določenih poškodbah lahko
električno kolo pripomore k ponovni pridobitvi
moči - seveda zgolj, če se zdravnik v vašem primeru z uporabo kolesa strinja. Električno kolo je
sicer namenjeno vsem starostnim skupinam,
velika prednost nakupa pa je tudi, da e-kolo ne
potrebuje posebnih servisov in se vzdržuje zelo
podobno kot klasično kolo.

Doseg z eno polnitvijo
Ena polnitev dobrega električnega kolesa
vam omogoča med 80 do 170 kilometrov vožnje s pomočjo motorja. Končni doseg je odvisen od modela e-kolesa in moči baterije,
nanj pa vplivajo tudi teža voznika, pnevmatike in temperatura ozračja. V zahtevnih klancih
se baterija prazni veliko hitreje kot pri vožnji v
ravnini.

Izbira ustreznega električnega kolesa
Proizvajalci električnih koles so poskrbeli za različne velikosti okvirjev, tako da lahko kupec novega e-kolesa vedno izbere primerno kolo glede na svojo višino. Vsekakor je pred nakupom
dobro raziskati trg električnih koles ali pa se za
pomoč pri izbiri obrniti neposredno na prodajalca, ki bo zagotovo znal pomagati pri izbiri
pravega električnega kolesa.
Poleg primerne velikosti okvirja je treba pred
nakupom določiti tudi, kakšen bo namen novega vozila. Na trgu sta uveljavljeni dve možnosti
pogona. Ugodno električno kolo bo imelo verjetno nameščen motor v zadnjo ali sprednjo
pnevmatiko kolesa, kar je odličen pogon za ravnino in vožnjo po poteh, kjer ni zahtevnih klancev. Za vožnjo v zahteven klanec se centralni
motor, ki je vgrajen na okvir kolesa, obnese veliko bolje - moč se tako prenaša neposredno na
zobnike, s čimer je veliko učinkoviteje izkoriščen
navor motorja e-kolesa.
Pri izbiri proizvajalca morate biti zelo pozorni.
Tudi pri električnih kolesih namreč velja pravilo,
da poceni ni nujno dobro ali varno, pri zelo dragih e-kolesih pa je morda cena lahko že pretirana in preplačate zgolj blagovno znamko. Od
900 evrov naprej boste na trgu našli odlična električna kolesa, močnejša e-kolesa za zahtevne
klance pa dobite že od 1.400 evrov.

Nakup prek spleta in dostava na dom
Nakup novega električnega kolesa ali katerega
drugega eletričnega vozila, lahko opravite kar
prek spleta na naslovu www.evozilo.com in ga
po naročilu prejmete na dom. V ponudbi boste
našli vrhunske proizvajalce električnih vozil, kot
so DEMA, CRUSSIS, GEOBIKE, SXT Scooters in
druge. 
(P. R.)
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