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Elektromos közbringák az élhetőbb városokért 

Hiszünk benne, hogy a lakosság számára nélkülözhetetlen egy fenntartható és élvezhető 

környezet, aminek az egyik mozgatórugója a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer lehet. A 

közbringákkal segíteni kívánjuk a városlakók életét, egészségét és mobilitását a városi 

közösségi közlekedés új, alternatív formájával, amely kíméli a pénztárcát és egyben 

környezettudatos. 

 

Az elektromos közbringák szabaddá tették magukat a kőolaj és a földgáz korlátaitól, így 

energiaszükséglete biztosítható a megújuló, olcsó és folyamatos energiaforrásokból. Használata 

során mindenki maga dönti el, hogy mennyit szeretne utazni vele, ezért a költségei könnyen 

számolhatók és alacsonyan tarthatók. A gépjárművekkel és más közösségi közlekedési 

eszközökkel szemben nagy előnye, hogy halk és könnyű, így a környezetterhelése elenyésző. 

Kitűnő közlekedési eszköz egy modern és környezettudatos városba. 

Cégünk magyarországi intelligens elektromos és hagyományos közösségi kerékpárkölcsönző 
rendszerek tervezésével, gyártásával és telepítésével foglalkozik első sorban nagyvárosok és 

egyéb települések számára. A tervezési folyamat magába foglalja a megvalósíthatósági 

tanulmányt, a kereslet modellezését, az üzleti tervet, az állomáshelyek tervezését és 

engedélyeztetését, amit helyi szervezetekkel és a lakossággal egyeztetve végzünk. Körültekintő 

üzleti tervünk tartalmazza a megvalósítási költségeket, befektetési stratégiákat.  

Segítünk feltárni minden lehetséges bevételi forrást, beleértve a kölcsönzési díjakat, 

reklámfelület értékesítési lehetőségeket, állami vagy privát befektetőket. Részletes 

költséganalízist nyújtunk tervezési fázisok során a későbbi fenntarthatóság szempontjából. 
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Közösségi kerékpárok mindenki számára 

Az 50%-os elektromos rásegítésnek köszönhetően 

a kerékpározás könnyen elérhető közlekedési 

eszköz mindazoknak, akik már lemondtak volna 

róla. Használata könnyű és nem fárasztó, csak meg 

kell tekerni a pedálokat és máris bekapcsol a 

250W teljesítményű elektromos motor, ami 

egészen 25km/h sebességig gyorsul. A 

hagyományos váltó mellett, az elektromos 

rásegítés három fokozata közül lehet választani a 

legkényelmesebb biciklizéshez. Az elektromos 

rásegítés miatt az emelkedő terep nem jelent 
akadályt, az intelligens elektromos motor akkor 

segíti leginkább a hajtást, amikor a legnagyobb 

szükség van rá. 

 

Elhagytuk a sérülékeny alkatrészeket, így lánchajtás 

helyett a Shaft-Drive rendszer segíti a biztonságos 

kerékpáros közlekedést. A fémötvözetű tengely-

hajtásnak köszönhetően elektromos rásegítésű 

kerékpárjaink szervizigénye jelentősen csökken és ez 

által még több bicikli válik elérhetővé a lakosság 

számára. 

 
Energia ellátása a megújuló energiaforrások közül legegyszerűbben a napelemek által termelt 

elektromos árammal biztosítható. A kerékpárok töltéséhez 1,5 A áramerősség szükséges, így egy 

átlagos dokkoló töltése, mely 10 kerékpárból áll, akár 6 napelem panellal ellátható. Tiszta, 
megújuló és ingyenes energiával biztosítható egy várost behálózó gyors, könnyű, mobilis, 
környezetbarát és olcsó közösségi közlekedési rendszer. A közbringák segítenek egy szebb és 

élhetőbb város kialakításában.  
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