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Wygodnie w mieście.
Szybko na szosie.
Ekstremalnie w terenie.

kolekcja 2017

M.T.B. | Elektryczny rower górski na kołach 26'' z baterią mocowaną w ramie.
Bateria 11,6 Ah mocowana w ramie, koła 26’’, aluminiowa rama, amortyzowany widelec przedni
SUNTOUR XCM, przerzutki Shimano Deore 27 biegów, hamulec przedni i tylny tylny tarczowy,
silnik 250 W w tylnej piaście, wyświetlacz LCD.

M.T.B.

12 Ah 23
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Finisterre

Finisterre | Turystyczny rower elektryczny o dużym zasięgu z męską ramą.
Bateria 11,6 Ah mocowana w ramie, koła 28’’, aluminiowa rama, amortyzowany widelec przedni
RST Neon ML, przerzutka zewn. Shimano Alivio 9 biegów, hamulec przedni i tylny V-brake,
silnik 250 W w przedniej piaście, wyświetlacz LCD z gniazdem USB, światła Spanninga. 

12 Ah 24

12028

Cabo da Roca

Cabo da Roca | Turystyczny rower elektryczny o dużym zasięgu z ramą unisex.
Bateria 11,6 Ah mocowana w ramie, koła 28’’, aluminiowa rama, amortyzowany widelec
przedni RST Neon ML, przerzutka zewn. Shimano Alivio 9 biegów, hamulec przedni i tylny
V-brake, silnik 250 W w przedniej piaście, wyświetlacz LCD z USB, światła Spanninga. 

12 Ah 24

12028

NORDKAPP | Zwinny trekkingowy rower elektryczny na kołach 26''
Bateria 7,8 Ah, koła 26’’, aluminiowa rama, amortyzowany widelec przedni TGS Top Gun,
hamulec przedni tarczowy, hamulec tylny V-brake, przerzutka Shimano Tourney 7 biegów, 
silnik 250 W w tylnej piaście, wyświetlacz LED.

NORDKAPP

S-ROAD | Rower elektryczny typu speed bike z najwyższej klasy wyposażeniem.
Bateria 48 V / 13 Ah mocowana w ramie, koła 28’’, aluminiowa rama, sztywny widelec przedni,
przerzutka tylna SHIMANO SLX 10-biegów, hamulce hydrauliczne tarczowe G-bike XT 180 mm, 
silnik Bafang 48 V / 500 W w tylnej piaście, prędkość maksymalna przy wspomaganiu 45 km/h,
wyświetlacz LCD KING METER Just One zintegrowany z mostkiem. Dostępny również w wersji C 
z homologacją, wyposażonej m.in. w widelec amortyzowany RST NEON, błotniki i bagażnik.

www.geobike.com.pl

GEOBIKE Sp. z o.o. | Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
tel. +48 91 42 34 222, fax +48 91 42 34 224, Dział marketingu i sprzedaży: tel. +48 501 154 538

e-mail: info@geobike.com.pl 

BIG APPLE | Nowoczesny rower górski typu fat bike.
Bateria 10,4 Ah / 13 Ah / 14,5 Ah mocowana w ramie, koła 26’’, aluminiowa rama, sztywny 
widelec przedni, tylna przerzutka SHIMANO Acera 8-biegów, hamulce hydrauliczne tarczowe
G-Bike XT 203 mm/203 mm, silnik BAFANG 350 W w tylnej piaście, wyświetlacz LCD, bateria
wyposażona w gniazdo USB. Dostępny również w wersji S, wyposażonej między innymi
w amortyzowany widelec przedni z blokadą skoku G-bike FTX.
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ALPINO SX | Elegancki rower elektryczny do codziennego przemieszczania się.
Bateria 10 Ah / 13 Ah, koła 28’’, aluminiowa rama, widelec przedni amortyzowany SUNTOUR,
przerzutka Shimano Nexus 7, hamulec przedni tarczowy, hamulec tylny rolkowy, silnik 250 W
w przedniej piaście, kolorowy wyświetlacz LCD, światła Spanninga.

ALPINO LX | Elegancki rower elektryczny do codziennego przemieszczania się.
Bateria 10 Ah / 13 Ah, koła 26’’, aluminiowa rama, widelec amortyzowany ZOOM,
przerzutka Shimano Nexus 7, hamulec przedni V-brake, hamulec tylny rolkowy, silnik 250 W
w przedniej piaście, kolorowy wyświetlacz LCD, światła Spanninga.

TOURING | Klasyczny rower miejski z obniżoną ramą.
Bateria 9 Ah, koła 28’’, aluminiowa rama, sztywny widelec przedni, przerzutka Shimano Tourney
7 biegów, hamulec przedni i tylny V-brake, silnik 250 W w przedniej piaście, wyświetlacz LED,
światła Spanninga.

Amsterdam | Stylowy elektryczny rower miejski.
Bateria 9 Ah, koła 28’’,  rama, sztywny widelec przedni, wewnętrzna przerzutka Shimano stalowa
Nexus 3, hamulec przedni V-brake, hamulec tylny rewers, silnik 250 W w przedniej piaście, 
wyświetlacz LED, światła Spanninga.

SPIRIT 250 | Uniwersalny rower miejsko-trekkingowy z napędem centralnym.
Bateria 11 Ah, koła 28’’, aluminiowa rama, amortyzowany widelec przedni SUNTOUR CR-8V,
wewnętrzna przerzutka Shimano NEXUS 8 biegów, hamulce hydrauliczne MAGURA HS 11,
silnik centralny MPV 250 W, światła Spanninga, blokada tylnego koła AXA Defender.

ARKONA MD | Nowoczesny rower trekkingowy z obniżoną ramą typu unisex.
Bateria 10,4 Ah / 13 Ah / 14,5 Ah mocowana w ramie, koła 28’’, rama aluminiowa, 
widelec przedni amortyzowany SUNTOUR, przerzutka tylna Shimano Acera 8 biegów, hamulce 
hydrauliczne tarczowe ZOOM, silnik centralny Bafang MAXI DRIVE 250 W, wyświetlacz LCD, 
światła Spanninga. Dostępny również w wersji z silnikiem w tylnej piaście.

HORN MD | Nowoczesny rower trekkingowy z podwyższoną ramą.
Bateria 10,4 Ah / 13 Ah / 14,5 Ah mocowana w ramie, koła 28’’, rama aluminiowa, 
widelec przedni amortyzowany SUNTOUR, przerzutka tylna Shimano Alivio 9 biegów, hamulce 
hydrauliczne tarczowe ZOOM, silnik centralny Bafang MAXI DRIVE 250 W, wyświetlacz LCD, 
światła Spanninga. Dostępny również w wersji z silnikiem w tylnej piaście.

X-ROAD 2.0 | Rower dedykowany do jazdy po szosach i utwardzonych drogach.
Bateria 10,4 Ah / 13 Ah / 14,5 Ah mocowana w ramie, koła 28’’, aluminiowa rama, sztywny
widelec przedni, przerzutka tylna zewnętrzna Shimano Acera 8-biegów, hamulce tarczowe
Tektro Novela, silnik Bafang 250 W, w tylnej piaście, wyświetlacz, LCD KING METER, światła
Spanninga. Dostępny również w wersji S wyposażonej m.in. w zintegrowany z mostkiem
wyświetlacz KING METER Just One oraz tarczowe hamulce hydrauliczne G-bike XT 180 mm.

ALPINO LX

Spirit 250Perfect

CARAT | Klasyczny składany rower elektryczny z obniżoną ramą.
Bateria 8,8 Ah / 10,4 Ah, koła 20’’, aluminiowa rama składana, sztywny widelec przedni,
przerzutka w piaście Shimano Nexus 3, hamulec przedni i tylny V-brake, silnik 250 W
w przedniej piaście, wyświetlacz LED, światła Spanninga. 

CARAT+ | Klasyczny składany rower elektryczny z obniżoną ramą.
Bateria 8,8 Ah / 10,4 Ah, koła 20’’, aluminiowa rama składana, sztywny widelec przedni,
przerzutka w piaście Shimano Nexus 7, hamulec przedni i tylny V-brake, silnik 250 W
w przedniej piaście, wyświetlacz LCD, światła Spanninga. 

SMART 2.0 | Zwinny nieduży składany rower elektryczny z zawieszeniem tylnym.
Bateria 8,8 Ah, koła 16’’, aluminiowa rama składana, bateria zintegrowana z ramą, sztywny
widelec przedni, amortyzowane zawieszanie tylne, tarczowy hamulec przedni i tylny, manetka,
silnik 250 W w tylnej piaście, wyświetlacz LCD.

Perfect | Klasyczny rower miejski w nieco mniejszym rozmiarze.
Bateria 7 Ah / 9 Ah, koła 24’’, aluminiowa rama, sztywny widelec przedni, przerzutka w piaście 
Shimano  Nexus 3, hamulec przedni V-brake, hamulec tylny rolkowy Shimano, silnik 250 W 
w przedniej piaście, wyświetlacz LED.

ALPINO SX

Amsterdam
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