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PREDSTAVITEV

Elektro Priselac

E-skiroji Koowheel za vsakdanjo rabo
..Pripomočke, kot so kolesa, rolke in skiroji, smo včasih poznali v nekoliko drugačni obliki,
saj smo se morali sami potruditi, da smo prepotovali razdaljo od točke A do točke B.
Danes nam to precej olajšuje elektrika..
Električni skiro ali električna rolka sta praktični
vozili, ki omogočata hiter in okolju prijazen prevoz po vašem mestu. Idealna sta za različne potrebe dostave in kurirskih storitev, saj omogočata nenaporno vožnjo po kolesarskih stezah,
dvoriščih lokalnih cestah in na primer tudi sejmih. Transportna pripomočka sta izdelana iz kakovostnih in lahkih materialov, odpornih na rjavenje. Zasnovana sta tako, da zavzameta malo
prostora, električni skiro pa je mogoče kljub nekoliko večjim dimenzijam enostavno zložiti. Nobenega problema ne bo napravi vzeti tudi na
dopust, tako da si boste mobilnost poleg mestnega in domačega okolja zagotovili tudi tam.
Elektro Priselac iz Novega mesta ponuja izjemno
oblikovno privlačna in cenovno dostopna modela električnega skiroja E1 in električne rolke D3M
(druge generacije) znamke Koowheel. Prvi ima
največji doseg 25 kilometrov ob prav tolikšni
maksimalni hitrosti. Nosilnost prevoznega sredstva je do 100 kg. 8-colska kolesa poskrbijo za
odlično blaženje v primeru, da teren ni čisto raven, s čimer je zagotovljena udobna vožnja. Teža
električnega skiroja je 10.89 kilograma.
Na sredini krmila se nahaja digitalni zaslon, ki
prikazuje vašo hitrost in zalogo energije v baterijah. Hitrost regulirate z vrtljivim ročajem na kr-

milu, kjer imate tudi električno sprednjo zavoro.
Nožna se nahaja na zadnjem delu. V zadnjem
kolesu se nahaja še ena varnostna novost. To so
močne luči LED, ki zagotavljajo večjo varnost pri
nočni vožnji, v primeru zaviranja pa tudi utripajo. S tem lahko ostale udeležence v prometu
opozorite na dogajanje na cesti.
Zloženi električni skiro v dolžino meri 89, v širino
16,51 in v višino 30,05 centimetrov, kar pomeni,
da ga je mogoče spraviti v vsak prtljažnik, če ste
na poti. Temperaturno območje uporabe je primerno tudi za hladnejše dni, saj se boste normalno peljali tudi pri -12 stopinjah Celzija.
250-vatni brezkrtačni električni motor zaradi
močnega magneta zagotavlja boljšo energetsko učinkovitost. Večjo izhodno moč in stabilnost motorjev pa zagotavlja ročno navita, visokokakovostna bakrena žica v motorju.
Pri električni rolki D3M druge generacije najdemo kar nekaj novosti, kot so nadgrajena matična plošča, močnejša motorja in večja, visokoelastična PU kolesa za večjo udobnost pri vožnji.
Vodoodporni pesek visoke gostote iz zlatega jekla na površju deske zagotavlja višje trenje in
boljšo zaščito proti zdrsu. Električno rolko poganja dvopogonski, 350-vatni brezkrtačni pestni
motor z zelo močno prisilno indukcijo, kar po-

meni, da je manj verjetnosti, da pride do poškodb motorja. Stojna deska je narejena iz sedemslojnega javorjevega furnirja, podvozje pa
je iz zlitine magnezija in aluminija, materiala, ki
ga uporabljajo tudi v letalstvu.
Rolko je mogoče odkleniti, kar pomeni, da se
doseže večjo končno hitrost do 40 km/h. Njen
doseg je od 17 do 27 kilometrov, odvisno od načina vožnje. Baterija se tako kot pri električnem
skiroju E1 napolni v dveh urah in pol. Pospeševanje in zaviranje uporabnik nadzorjuje kar z daljinskim upravljalnikom. Da pa bi bil izdelek kar
se da uporabniku prijazen, pride pripravljen za
uporabo že od dobavitelja. To pomeni, da ni treba zavijati kakršnihkoli vijakov ali nastavljati kaj
drugega, treba je le vzeti električno rolko iz škatle, stopiti nanjo in že se lahko peljete.
Tako električna rolka kot skiro predstavljata
odlično alternativo gostim prometnim mestnim
ulicam, saj se lahko enostavno izognete čakanju
z vožnjo po kateri od stranskih ulic. V primeru
morebitnih okvar ali težav pa Elektro Priselac zagotavlja tudi zanesljiv in kakovosten servis. Skiro
ima 24 mesecev garancije, rolka 12, njuni bateriji pa vsaka 6 mesecev.
Dobavitelj Elektro Priselac vam na enem mestu
nudi tudi ostalo potrebno zaščitno opremo. Ker
je varnost na prvem mestu, lahko pri njih kupite
tudi zaščitno čelado ter ščitnike za kolena in komolce. Nakup obeh električnih transportnih
sredstev, ki predstavljata eno najboljših izbir za
darilo, je možen tudi na obroke. Več o produktih
lahko najdete na http://e-skiroji.si. 
(P. R.)
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