
pozice objednací kód název dílu název dílu originální m.j. vizualizace

2,3 02347149 kryt LCD screen cover ks

3 2347604 hlava řízení head ks

2 02347150 LCD s aplikací display with APP ks

1,4 2347605 řídítko handlebar ks

1,4 2347136 objímka sklápění řídítka handlebar locker ks

1,4 02347151 návlek řídítka, ručka grip ks
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02347606 hlavní kabel cable ks

02347163 kabel ovládacích prvků cable head

5 02347164 spínač tempomatu cruise control swith ks

7 02347165 ovladač rychlosti accelerator ks

1,4 02347166 sada páček brzd brake lever pár

9 02347607 hřídel řízení - černý rotate shaft ks

9 02348093 hřídel řízení - bílý rotate shaft ks

02347168 silikonový polep rámu silicon pads ks

13 02347133 baterie battery 48V/ 17.5AH ks

13 02347152 kontroler controller ks



17 02347134 motor s pneumatikou 500W motor 500W ks

12 02347153 přední kolo s pneumatikou front wheel ks

12,13 02347154 bezdušová pneumatika solid tire ks

02347280 nabíječka charger ks

02347167 sedátko (příslušenství) seat ks

13 02347135 kryt baterie - černý plastic bottom black ks

13 02347608 kryt baterie - šedý plastic bottom grey ks

13 02347741 kryt baterie - bílý plastic bottom white ks

9 02347137 objímka sklápěcího kloubu fold locker ks

9 02348581 šroub objímky kloubu Folding handle ks



10 02347157 přední vidlice - černá front fork black ks

10 02347601 přední vidlice - šedá front fork grey ks

10 02347735 přední vidlice - bílá front fork white ks

20 02347158 zadní vidlice - černá rear fork black ks

20 02347600 zadní vidlice - šedá rear fork grey ks

20 02347736 zadní vidlice - bílá rear fork white ks

13 02347138 rám (nášlap) - černý frame black ks

13 02347609 rám (nášlap) - šedý frame grey ks

13 02347742 rám (nášlap) - bílý frame white ks

02348085 tyč řízení - černá stem black ks



02347892 tyč řízení - šedá stem grey ks

02347891 tyč řízení - bílá stem white ks

02347159 přední blatník - černý front fender black ks

02347602 přední blatník - šedý front fender gery ks

02347737 přední blatník - bílý front fender white ks

02347160 zadní blatník - černý rear fender black ks

02347603 zadní blatník - šedý rear fender grey ks

02347738 zadní blatník - bílý rear fender white ks

19 02347161 LED zadního světla rear light ks

19 2348583 kryt zadního světla rear light cover ks



3 02347162 LED předního světla front light ks

3 02348962 parabola předního světla front light housing ks

3 02348961 čočka předního světla front lens ks

3 02348960 sklíčko předního světla fron light cup ks

14 2347975 nabíjecí adapter charge port ks

10 2347514 plastová vložka přední vidlice plastic cap ks

10 2347513 pružina předního tlumiče spring fork ks

15 2347641 pružina zadního tlumiče rear suspension spring ks

9 2348086 pryžová manžeta front spring ruber ks

2347972 stojánek kickstand ks



02347946 nosič (příslušenství) rear rack ks

13,19 02347156 brzdová destička brake pad ks

13,19 02347642 třmen kotoučové brzdy Brake disc ks

13,19 2347968 brzdový kotouč brake disc ks

9 02348156 ložisko hřídele řízení bearing set ks

02349347 klakson horn ks

6 02348958 závěsný háček Hook ks

12 02349118 ventilek předního kola front wheel valve ks


