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Zmeň svoj bicykel na eletrický!



Zmení každý 
bicykel na eletrický!

Možnosti modulárnych batérií
Uži si 16km jazdy za pomoci základného modelu, 
alebo upgraduj s 3 modulárnymi batériami na dosiahnutie 
plnej kapacity, čo je 48km.

Upgradovateľný systém užívateľom
Dosiahni rýchlosť 25km (16mph) so základným modelom, 
alebo si rozšír výkon do 3 modulárnych batérií a odomnkni 
si rýchlosť 32km/h (20mph).

Trakcia viacerými spôsobmi
Prispôsobivý systém prítlaku a elektronická protišmyková 
kontrola zaručí výkon v každých podmienkach.

Super jednoduchá inštalácia
Upevni, alebo odober Rubbee okamžite hneď po príchode 
s patentovaným uzamykacím mechanizmom.

Regeneračné brzdenie
Vyber si vhodný stupeň regeneračného brzdenia na 
dobitie batérie keď ideš dole kopcom.

Smartphone aplikácia
Konfiguruj možnosti asistencie, analyzuj svoju jazdu 
a bezdrôtovo si aktualizuj Rubbee mobilnú aplikáciu.

Plne bezdrôtový systém
Tvojmu pedálovaniu bude automaticky pomáhané 
pomocou bezdrôtového  senzoru kľuky s Bluetooth 
4.2 nízkoenergitickou technológiou.

Buď viditeľný. Buď v bezpečí.
Nastaviteľné zadné LED svetlo umocní tvoju viditeľnosť,
Aj bezpečnosť.

Kompatibilný s väčšinou bicyklov:

16-29 palcové
koleso

1.0-2.5 palcov 
hrúbka pneumatiky

ø22-35mm
sedlová tyč

každý typ materiálu rámu 
(vrátane suspenzie)

Unikátny dizajn s ocenením.



Technické špecifikácie

Zákazníci si u Rubbee môžu ľahko rozšíriť výkon ďalšími 
modulovými batériami. Tie odomknú dlhšiu vzdialenosť, 

väčšiu rýchlosť a zosilnia výkon.

Modulové batérie:

Max. rýchlosť 25km/h, 16mph 25km/h, 16mph 32km/h, 20mph *

Výkon 250W 250W 350W

Vzdialenosť 16km 32km 48km

Čas nabíjania 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny

Váha 2.8 kg 3.4 kg 4 kg

*voliteľné, môže byť znížené na 25km/h, 250W 

Rubbee X umožní 
premenu vášho bežného 

bicykla na elektrický, 
jednoduchšie ako 

kedykoľvek predtým.

Pre cyklistov, ktorí chcú  
jazdiť rýchlejšie, ale 

nechcú investovať do 
drahšieho elektrického 

bicykla.

Užívaj si pohodu a 
odvez sa do svojho 

cieľa bez veľkej 
námahy.

Povedali o Rubbee X:



Doplnky
Modulová batéria

Sada k druhému bicyklu

Nabíjačka

Zákazníci si u Rubbee môžu ľahko rozšíriť výkon ďalšími 
modulovými batériami. Tie odomknú dlhšiu vzdialenosť, 
väčšiu rýchlosť a zosilnia výkon.

Keď zákazníci vlastnia niekoľko bicyklov, môžu ich urobiť kompatibilnými s Rubbee X. 
Táto sada obsahuje Rubbee uzamykací mechanizmus, a bezdrôtový senzor kľuky.
Umožní vám používať Rubbee s niekoľkými bicyklami.

Keď sa Rubbee X vybije, môže byť znova nabité z ktorejkoľvek 120V/220V, 50/60Hz 
AC zástrčky. Vlastnením niekoľkých nabíjačiek môžete nabíjať kdekoľvek na ceste.

Modulové batérie 

Volty 36V

Kapacita 93.6Wh

Váha 0.6 kg

Chémia Li-lon

Životnosť batérie 1000 cyklov

Uži si 16km so základným modelom, 
alebo si uži 48km maximum, 

s doplnkovými modulmi.

Dosiahni rýchlosť 25km (16mph) so 
základným modelom, alebo rozšír 
výkon do 3 modulárnych batérií a 

odomnkni rýchlosť 32km/h (20mph).

Rubbee X môže byť okamžite 
upevnené, alebo odňaté s 
patentovaným uzamykacím 

mechanizmom.

Pedálovaniu je automaticky 
pomáhané pomocou bezdrôtového 

senzoru kľuky s Bluetooth 
4.2 nízkoenergitickou technológiou.

Univerzálne. 
Obsahuje AC adaptér pre EU.

Ochrana multi nabíjania.
Bezpečné, rýchle a spoľahlivé 

nabíjanie batérií.



Všetko čo potrebujete na prvú e-jazdu.

Základný model
Uzamykací 

system

1 batériový 
modul

Rubbee X sada 
na premenu na 

e-bike

Bezdrôtový 
senzor kľuky

Čo je v balení?
1 x Rubbee X sada na premenu na e-bike
1 x Uzamykací system
1 x Bezdrôtový senzor kľuky

1 x 36V/93,6Wh Li-ion batériový modul
1 x 110/220V 2A nabíjačka
1 x stručný návod k používaniu
1 x záručný list



Nadčasové, s bezdrôtovými aktualizáciami.

Applikácia

Rubbee X, prepojený so smartfónom poskytuje ľahšie užívateľské 
rozhranie. Kontroluje stupeň nabitia batérií, silu regeneračného brzdenia, 

a status trakčného systému. Smartfón môže byť tiež použitý na 
updatovanie Rubbee X firmware (na aktualizáciu softvéru).

Bezdrôtové aktualizácie                         Analýza jazdy



Batéria s kapacitou 100Wh pre ľahké doručnie. 

Balenie

Balenie základného modelu                   Balenie batérií                      Balenie sady druhého bicykla

EAN kód Tovar

4779048790100 Rubee X základný model

4779048790117 Rubee X batériový modul

4779048790124 Rubee X sada druhého bicykla

Produkt s balením, kg bez balenia, kg

Rubee X základný model 4.47 3.47

Rubee X batériový modul 0.7 0.6

Rubee X sada druhého bicykla 0.4 0.3

Záruka

Rubbee X 
– 24 mesiacov

Batéria – 12 
mesiacov



Výhradný distribútor pre SR:

Vyrobené:  JSC RUBBEE, Litva

Sunhorse s.r.o.
Červenej armády 75
039 01 Turčianske Teplice
mail: obchod@sunhorse.sk
tel: +421 919 469288

Kontakty


