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Lehká a skladná 
elektrokoloběžka
BLUETOUCH
BTX250

Nový model e-koloběžky BTX250 je dostupný 
ve třech barevných provedeních. Magická 
černá, elegantní bílá a kosmická stříbrná. 
Nízká hmotnost, pohodlná manipulace a 
rychlý sklápěcí mechanismus předurčuje 
e-koloběžku ke každodenním jízdám 
po městě. Do školy, do práce i za zába-
vou vyrazíte bez zbytečných tlačenic 
v MHD. S výkonem 250 W ujedete 
až 30 km na jedno nabití baterie. 8,5“ 
perforované bezdušové pneumatiky a na-
stavitelné odpružení zadního kola pohodlně překoná běžné ne-
rovnosti městského povrchu. Komfort vašim elektro jízdám poskyt-
ne přehledný podsvícený displej s intuitivním ovládáním. Jezdit 
můžete i za snížené viditelnosti, e-koloběžka je osazena předním 
LED světlometem a zadním reflektorem. Spodní část e-koloběž-
ky efektně při jízdě nasvěcuje modrý LED pásek.

e-koloběžka o výkonu 250 W a dojezdu až 30 km 

. Minimalistický vzhled ve třech barevných provedeních

. Výjimečně lehká konstrukce – hmotnost vč. baterie je 12,5 kg 

. 36V Li-Ion baterie s kapacitou 8 Ah 

. Nosnost až 100 kg

. Perforovaná bezdušová kola velikosti 8.5“

. LED světlomet, zadní reflektor

. Přední brzdy elektronické, zadní diskové

. Kvalitní nastavitelné odpružení zadního kola

. Nastavitelná úroveň síly motoru 

. Podsvícený LED displej

. Bezpečnostní zámek

. Designové nasvícení nášlapné plochy

E-koloběžka se stabilním výkonem a spoustou praktických vy-
chytávek. Díky rychlému sklápěcímu mechanismu můžete v pár 
vteřinách složenou koloběžku pohodlně přenést do MHD, nebo 
složit do kufru auta. Rám koloběžky je vyroben z leteckého hliníku 
s vynikajícími konstrukčními vlastnostmi. Koloběžka má předna-
stavené dvě úrovně síly motoru. Opatrnější řidič si může snížit 
maximální rychlost z 25 km/h na 15 Km/h. 

Koloběžka je osazena kvalitní lithiovou baterií,
která garantuje dlouhou dojezdovou vzdálenost,
a navíc téměř po celou dobu stejný výkon až do úplného
vybití baterie. Baterie je elektronicky chráněna
proti přebití a podbití.

BTX250



BT350 BT500 BT800

Elegantní a spolehlivá
elektrokoloběžka
BLUETOUCH
BT350

Kompaktní e-koloběžka BLUETOUCH BT350 je vhod-
ná na každodenní cestování po městě. Díky své sub-
tilní konstrukci a mechanismu rychlého složení ji 
můžete během pár sekund sklopit a pohodlně pře-
vážet v MHD, nebo v kufru 
auta. Tato elegantní e-kolo-
běžka vás překvapí špičko-
vou lithiovou baterií LG, která 
zajistí na jedno nabití dojezd až 60 km.

e-koloběžka o výkonu 350 W a dojezdu až 60 km 
 
. Moderní designový vzhled – černá konstrukce se stříbrnými prvky 
. Lehká konstrukce – celková hmotnost vč. baterie 18,5 kg 
. Výkonná 36V Li-Ion baterie LG s bezkonkurenční kapacitou 

20,8 Ah 
. Nosnost až 120 kg 
. Kola velikosti 8“ 
. Kvalitní brzdy, na které se můžete spolehnout 
. Nastavitelná výška řídítek 
. 3 stupně rychlosti 
. Maximální dosažitelná rychlost 35 km/h 
. Bezpečnostní zámek
. Designové nasvícení nášlapné plochy

Komfort vašim elektrojízdám poskytne tempomat pro nastavení 
konstantní rychlosti a přehledný podsvícený displej s intuitivním 
ovládáním. Městská e-koloběžka BLUETOUCH BT350 je osazena 
předními LED světlomety a zadním 3D reflektorem, takže můžete 
bez obav jezdit i za snížené viditelnosti. K dispozici je rovněž USB 
konektor pro pohodlné dobíjení vašeho smartphonu či tabletu.

Kvalitní odpružení předního nafukovacího kola vám při jízdě 
dodá potřebné pohodlí. Zadní beztlaké kolo odolá všem nástrahám 
a vydrží i ostřejší brždění při jízdě z kopce. E-koloběžka BLUE-
TOUCH BT350 hravě zvládá i 15stupňové stoupání. Konstrukce 
je navržena tak, aby bylo možné e-koloběžku snadno složit během 
několika vteřin a zajistit její snadné přenášení.

Koloběžka je osazena značkovou LG lithiovou baterií,
která garantuje dlouhou dojezdovou vzdálenost,
a navíc téměř po celou dobu stejný výkon až do úplného
vybití baterie. Baterie je elektronicky chráněna
proti přebití a podbití.

Ideální stroj pro milovníky dlouhých výletů 
do přírody. Stabilní e-koloběžka s bez-
konkurenčním dojezdem až 60 km na 
jedno nabití bez potíží zvládne i mírně 
zvlněný terén. Lehká a zároveň pevná 
konstrukce z leteckého hliníku se 
postará o dlouhou životnost stroje. 
Urostlejší a sportovní jezdci ocení 
výškově nastavitelná široká řídítka, 
nafukovací 10“ pneumatiky a kva-
litní přední i zadní kotoučové brz-
dy, na které se můžete spoleh-
nout i při ostřejších manévrech 
s e-koloběžkou.

e-koloběžka o výkonu 500 W a dojezdu až 60 km 

. Moderní designový vzhled – elegantní matný černý nástřik 

. Pevná konstrukce z leteckého hliníku 

. Celková hmotnost včetně kvalitní baterie je 24 kg 

. Výkonná 48V Li-Ion baterie LG s bezkonkurenční kapacitou 
21 Ah 

. Nosnost až 120 kg 

. Nafukovací 10“ pneumatiky vhodné i pro nezpevněné komunikace 

. Široká stabilní řídítka a široké stupátko

. Přední i zadní kotoučové brzdy 

. Nastavitelná výška řídítek 

. Bezpečnostní zámek

Komfort vašim elektrojízdám poskytne tempomat pro nastavení 
konstantní rychlosti a přehledný podsvícený displej s intuitivním 
ovládáním. Sportovní e-koloběžka BLUETOUCH BT500 je osazena 
předními LED světlomety a zadním 3D reflektorem, takže můžete 
bez obav jezdit i za snížené viditelnosti. K dispozici je rovněž 
USB konektor pro pohodlné dobíjení vašeho smartphonu či ta-
bletu. Tato výkonná e-koloběžka disponuje třemi nastavitelnými 
rychlostními stupni a dosahuje maximální rychlosti až 45 km/h. 

Kvalitní odpružení a nafukovací kola vám při jízdě dodají potřebné 
pohodlí a hravě zvládnete i 15stupňové stoupání. Rám e-kolo-
běžky je vyroben z kvalitního leteckého hliníku s vynikajícími 
pevnostními vlastnostmi. Konstrukce e-koloběžky je navržena 
tak, aby ji bylo možné během několika vteřin snadno složit 
a jednoduše přenést třeba do kufru auta.

Představujeme vám královnu mezi 
elektrickými koloběžkami. Elegantní 
e-koloběžka BLUETOUCH BT800 
ve stříbrné barvě zaujme vysokým 
výkonem 800 W a lithiovou bate-
rií s extrémně vysokou kapacitou 
24 Ah, která umožňuje spoleh-
livě ujet až 60 km na jedno 
nabití. Díky 10“ nafukovacím 
pneumatikám a kvalitnímu 
odpružení předního i zadní-
ho kola pohodlně zdoláte 
všechny terénní nerovnosti 
i mírné stoupání.

e-koloběžka o výkonu 800 W a dojezdu až 60 km 

. Stylový vzhled – stříbrný rám s černými detaily 

. Celková hmotnost včetně baterie je 26 kg 

. Výkonná 60V Li-Ion baterie LG s bezkonkurenční kapacitou 
24 Ah 

. Nosnost až 120 kg 

. Nafukovací 10“ pneumatiky vhodné i pro nezpevněné komunikace 

. Přední i zadní diskové brzdy

. Nastavitelná výška řídítek 

. Přehledný podsvícený displej 

. Bezpečnostní zámek

Komfort vašim elektro jízdám poskytne tempomat pro nastavení 
konstantní rychlosti a přehledný podsvícený displej s intuitivním 
ovládáním. E-koloběžka BLUETOUCH BT800 je osazena předními 
LED světlomety a zadním 3D reflektorem, takže můžete bez obav 
jezdit i za snížené viditelnosti. K dispozici je rovněž USB konektor 
pro pohodlné dobíjení vašeho smartphonu či tabletu. Tato nadmíru 
výkonná e-koloběžka disponuje třemi nastavitelnými rychlostními 
stupni a dosahuje maximální rychlosti až 50 km/h.

Kvalitní odpružení a nafukovací kola vám při jízdě dodají potřebné 
pohodlí a hravě zvládnete i 15stupňové stoupání. Rám e-kolo-
běžky je vyroben z kvalitního leteckého hliníku s vynikajícími 
pevnostními vlastnostmi. Konstrukce e-koloběžky je navržena 
tak, aby ji bylo možné během několika vteřin snadno složit 
a jednoduše přenést třeba do kufru auta.

Sportovní a pohodlná
elektrokoloběžka
BLUETOUCH
BT500

Silná a výkonná
elektrokoloběžka
BLUETOUCH
BT800


