
BATERIE PRO ELEKTROKOLA
RÁMOVÉ BATERIE

RÁMOVÁ BATERIE XENON F11

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Představujeme Vám ultimátní rámové baterie s označením XENON F11 vyráběné v Brně z těch 
nejkvalitnějších dostupných dílů. Zapomeňte na velké plastové baterie. U F11 jsou značkové články LG 
MG1 s dlouhou životností ukryty v těle z odolné hliníkové slitiny což zajišťuje vysokou mechanickou 
odolnost a efektivnější chlazení.

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST:

Tělo baterie je vyrobeno z hliníkové slitiny, aby byla zajištěna co největší odolnost baterie proti vnějším 
vlivům. Díky kovovému povrchu je i její pasivní chlazení v průběhu jízdy rychlejší než u plastových 
baterií.

DESIGN A FUNKCE:

Baterie pro elektrokola Xenon F11 vyniká nejen celkovým zpracováním, ale také zcela unikátním 
elegantním vzhledem. Baterie je vybavena ukazatelem nabití baterie a samozřejmě pokročilým BMS, 
který se stará o to, aby byly články obsažené v baterii v co nejlepší kondici.

Součástí dodávky je samozřejmě kvalitní automatická nabíječka. Tento typ nabíječky je používán i pro 
top elektrokola BESV.

Vysokokapacitní články LG MG1 garantují 500 plných nabíjecích cyklů se zbytkovou kapacitou 70% 
pro realizaci těchto cyklů.

 VYROBENO V ČESKU !

PARAMETRY:

Typ článků: Li-ion LG Mg1
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Nominální kapacita: 11,6 Ah – 11,4Ah využitelných
Nabíjecí proud: standardní nabíjení 0 – 45°C
Metoda standardního nabíjení: 2A max. 4A
Nominální vybíjecí proud: 12A
Pulzní vybíjecí proud: 17A
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -10°C – 
+45°C
Homotnost: 2,8kg (včetně doku), 2,4kg bez doku
Rozměry: 410mm x 10mm x 55mm
Nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců / 12 měsíců články
Ochranné prvky: ochrana proti – zkratu, vybytí, přebití, 
přehřátí (advanced BMS)
Ovládání: tlačítko, ukazatel stavu akumulátoru – LED
Příslušenství: nabíječka 36V/2A
Příslušenství:nabíječka 36V/2A, nosič baterie



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
RÁMOVÉ BATERIE

RÁMOVÁ BATERIE TITAN 17

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

V kombinaci se středovým motorem BAFANG, nebo SINUS  je tato baterie řešením pro dlouhé výlety 
bez nabíjení během cesty. Baterie obsahuje značkové články Panasonic pro dlouhou životnost a 
maximální spolehlivost. Tyto články zaručují 500 plných nabíjecích cyklů. Po těchto cyklech bude 
kapacita větší jak 70% nominální kapacity baterie.
 
Samozřejmostí je systém BMS, který hlídá baterii každou vteřinu jejího provozu. Lehké tělo z 
robustního plastu zajišťuje příjemnou hmotnost baterie i při její vysoké kapacitě.

Pod gumovou krytkou naleznete hlavní vypínač, nabíjecí konektor a také port USB pro nabíjení 
mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, GPS navigace, osvětlení aj.

 
Pokud zapomenete baterii před jízdou zamknout, nic se neděje. Automatický zámek na baterii to udělá 
za Vás.

Součástí je kvalitní osvědčená automatická nabíječka.
 
Baterie pro elektrokola TITAN jsou vyráběny v ČR, čímž je zajištěn bezproblémový servis !

PARAMETRY:

PARAMETRY BATERIE:
Typ článků: Samsung SDI
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Nominální kapacita: 17,4 Ah (626Wh)
Nabíjecí proud: standardní nabíjení – 0,2C
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 8,7 hod. 0% –>100%
Max. nabíjecí proud: 2,5A
Nominální vybíjecí proud: 20A 
Max. vybíjecí proud: 40A (0-5s)
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -10°C-45°C
Ochrany: ochrana podbití, přebití, nadproudu, zkratu, tepelná 
pojistka
Rozměry akumulátoru(v,š,d): 128x75x330mm
Hmotnost akumulátoru (bez doku): 3,7 Kg
Nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Ovládání: hlavní vypínač, tlačítko pro indikaci nabití baterie 
na těle baterie, USB port, nabíjecí port, automatický zámek, 
otemknutí klíčem
Příslušenství: plastový dok s kovovou ližinou, nabíječka 
36V/2A, 2x klíč zámku, šrouby, návod v českém jazyce



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
RÁMOVÉ BATERIE

RÁMOVÁ BATERIE TITAN 20

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

V kombinaci se středovým motorem BAFANG, nebo SINUS  je tato baterie řešením pro velmi dlouhé 
výlety bez nabíjení během cesty. Baterie obsahuje značkové články Panasonic pro dlouhou životnost a 
maximální spolehlivost. Tyto články zaručují 500 plných nabíjecích cyklů. Po těchto cyklech bude 
kapacita větší jak 70% nominální kapacity baterie.

Samozřejmostí je systém BMS, který hlídá baterii každou vteřinu jejího provozu. Lehké tělo z 
robustního plastu zajišťuje příjemnou hmotnost baterie i při její vysoké kapacitě.

Pod gumovou krytkou naleznete hlavní vypínač, nabíjecí konektor a také port USB pro nabíjení 
mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, GPS navigace, osvětlení aj.

Pokud zapomenete baterii před jízdou zamknout, nic se neděje. Automatický zámek na baterii to udělá 
za Vás.

 Součástí je kvalitní osvědčená automatická nabíječka.

 Baterie pro elektrokola TITAN jsou vyráběny v ČR, čímž je zajištěn bezproblémový servis !

PARAMETRY:

Typ článků: LG
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Nominální kapacita: 21Ah (756Wh)
Nabíjecí proud: standardní nabíjení – 0,2C
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 8,7 hod. 0% –>100%
Max. nabíjecí proud: 2,5A
Nominální vybíjecí proud: 20A 
Max. vybíjecí proud: 40A (0-5s)
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -10°C-45°C
Ochrany: ochrana podbití, přebití, nadproudu, zkratu, tepelná 
pojistka
Rozměry akumulátoru(v,š,d): 128x75x330mm
Hmotnost akumulátoru (bez doku): 3,7 Kg
Nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Ovládání: hlavní vypínač, tlačítko pro indikaci nabití baterie 
na těle baterie, USB port, nabíjecí port, automatický zámek, 
otemknutí klíčem
Příslušenství: plastový dok s kovovou ližinou, nabíječka 
36V/2A, 2x klíč zámku, šrouby, návod v českém jazyce



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
RÁMOVÉ BATERIE

RÁMOVÉ BATERIE TIGER

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Nová verze Li-Ion baterie pro rok 2019 s volbou kapacity dle vašich požadavků. Baterie jsou vyrobeny 
v ČR a to výhradně za použití značkových článků. Pro nízkou hmotnost je tělo baterie vyrobeno z 
odolného plastu.

Samozřejmostí je použití pokročilé BMS, která disponuje všemi potřebnými ochrannými prvky. Dále je 
akumulátor vybaven USB portem pro nabíjení libovolných USB zařízení (světlo, mobilní telefon, GPS 
atd…). Další vychytávkou je automatický zámek, který pevně přichytí baterii při zasunutí do držáku 
baterie.

Baterie pro elektrokola TIGER jsou vyráběny v ČR, čímž je zajištěn bezproblémový servis !

PARAMETRY:

PARAMETRY BATERIE TIGER 8,8Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 18650-22P
Nominální kapacita: 8,8 Ah (317Wh)

PARAMETRY BATERIE TIGER 11,6Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 18650-29E
Nominální kapacita: 11,6 Ah (418Wh)

PARAMETRY BATERIE – SPOLEČNÉ:
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 4 – 6 hod.
BMS: ochrana podbití, přebití, nadproudu, zkratu, tepelná pojistka
Standarní nabíjecí proud: 2A
Nominální vybíjecí proud: 20A
Max. vybíjecí proud: 40A (5s)
Životnost (úbytek kapacity): 500 cyklů* , kdy je kapacita větší 
jak 70% nominální
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -10°C-45°C
USB port: ano, pro nabíjení externích zařízení (telefon, GPS atd.)
Indikátor stavu aku: LED
Způsob zapínání/vypínání akumulátoru: elektronicky tlačítkem
Rozměry akumulátoru bez doku(v,š,d): viz. foto 
Hmotnost akumulátoru (bez doku):cca. 2,6 – 3,1 Kg
Nabíjecí konektor: mini DC 2.1 (max. 2,5A)
Standardní nabíjecí konektor: mini DC 2.1 (max. 2,5A)
Standardní nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Příslušenství: plastový dok s ližinou, šrouby, nabíječka 36V/2A, 
2x klíč zámku, CZ návod

PARAMETRY BATERIE TIGER 10,4Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 18650-26F
Nominální kapacita: 10,4 Ah (375Wh)

PARAMETRY BATERIE TIGER 13,4Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 18650-26F
Nominální kapacita: 13,4 Ah (468Wh)



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
RÁMOVÉ BATERIE

RÁMOVÁ BATERIE BMZ 11,4Ah

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Přinášíme vám novou verzi Li-ion akumulátoru do rámu pro elektrokola. Kapacita 11,4Ah při napětí 36V 
a hmotnosti samotného akumulátoru pouhých 2,8 Kg! Tyto akumulátory pro nás vyrábí renomvaný 
německý výrobce BMZ z těch nejlepších dostupných komponent a v průmyslové kvalitě. Výrobce 
tentokrát použil osvědčené trakční články Samsung 29E. 

Osazena je též pokročilá řídící elektronika BMS s balancery a všemi nezbytnými ochranami. Stříbrný 
box akumulátoru je vyroben z kvalitního plastu. Jedná se o profesionálně navržený akumulátor, kdy 
výrobce přímo pro tento model zvlášť designoval vše od obalu, přes vnitřní šasi, držáky článků, BMS, 
prolisy pro bezpečné vedení kebeláží, až po speciálně tvarované propojovací plechy článků. 

Oproti většině konkurence se jedná o produkt z jiného vesmíru:) Tento akumulátor se dodáva s 
dokovací ližinou pro montáž do rámu kola a plně automatickou nabíječka 36V/2A. Umístěním 
akumulátoru v rámu lze dosáhnout nejlepších jízdních vlastností elektrokola. DC výstup a připojení 
nabíječky jsou řešeny přes speciální robustní magnetický konektor.

PARAMETRY:

Typ článků: Li-ion značkové PROFI Samsung 29E
Materiál článků: LiNiMnCoO2/NMC
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Nominální kapacita: 11,4Ah @ 0.2C vybíjení (416Wh)
Nabíjecí proud: standardní nabíjení – 0,2C
Metoda standardního nabíjení: 0,2C CC (konstantní proud) 
nabíjení do 42V, potom CV (konstantní napětí 42V) nabíjení 
dokud nabíjecí proud neklesne k nule.
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 5,5 hod.
Max. nabíjecí proud: 0,5C
Nominální vybíjecí proud: 15A
Max. vybíjecí proud: 30A
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -20°C-45°C
Ochrany: proti zkratu, proudová ochrana, teplotní ochrana, 
napěťová ochrana
Rozměry akumulátoru(v,š,d): 100x122x350mm
Hmotnost akumulátoru (bez doku): 2,8 Kg
Nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Certifikace: CE, RoHS, UN
Ovládání: mikrospínačové, žádné mechanické přepínače, 
automatické vypnutí aku při dlouhé nečinnosti, ukazatel stavu 
akumulátoru (docela přesný, má čtyři stavové LED)
Příslušenství: plastový dok, šrouby, nabíječka 36V/2A, 
zámek na klíček, DC výstupní napájecí kabel s magnetickým 
konektorem



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
RÁMOVÉ BATERIE

RÁMOVÁ BATERIE BMZ 15,5Ah

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Silnější verze rámové baterie BMZ pro jezdce, vyžadující vysoký výkon a dlouhý dojezd na jedno 
nabití. Rámová baterie BMZ s kapacitou 15,5Ah a hmotnosti pouhých 3,3kg je poskládána z článků 
PROFI Panasonic NCR-18650A 3100mAh. Celkové zpracování baterie je na velmi vysoké úrovni a to 
od vnitřních součástek až po tělo baterie vyrobené z odolného plastu.
 

Osazena je též pokročilá řídící elektronika BMS s balancery a všemi nezbytnými ochranami. Stříbrný 
box akumulátoru je vyroben z kvalitního plastu. Jedná se o profesionálně navržený akumulátor, kdy 
výrobce přímo pro tento model zvlášť designoval vše od obalu, přes vnitřní šasi, držáky článků, BMS, 
prolisy pro bezpečné vedení kebeláží, až po speciálně tvarované propojovací plechy článků.

 
Tento akumulátor se dodáva s dokovací ližinou pro montáž do rámu kola a plně automatickou 
nabíječka 36V/2A. Umístěním akumulátoru v rámu lze dosáhnout nejlepších jízdních vlastností 
elektrokola. DC výstup a připojení nabíječky jsou řešeny přes speciální robustní magnetický konektor.

PARAMETRY:

Typ článků: PROFI Panasonic NCR-18650A 3100mAh
Materiál článků: LiNiMnCoO2/NMC
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Nominální kapacita: 15,5Ah @ 0.2C vybíjení (558Wh)
Nabíjecí proud: standardní nabíjení – 0,2C
Metoda standardního nabíjení: 0,2C CC (konstantní proud) 
nabíjení do 42V, potom CV (konstantní napětí 42V) nabíjení 
dokud nabíjecí proud neklesne k nule.
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 5,5 hod.
Max. nabíjecí proud: 0,5C
Nominální vybíjecí proud: 15A
Max. vybíjecí proud: 30A
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -20°C-45°C
Ochrany: proti zkratu, proudová ochrana, teplotní ochrana, 
napěťová ochrana
Rozměry akumulátoru(v,š,d): 112x122x345mm
Hmotnost akumulátoru (bez doku): 3,3 Kg
Nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Certifikace: CE, RoHS, UN
Ovládání: mikrospínačové, žádné mechanické přepínače, 
automatické vypnutí aku při dlouhé nečinnosti, ukazatel stavu 
akumulátoru (docela přesný, má čtyři stavové LED)
Příslušenství: plastový dok, šrouby, nabíječka 36V/2A, 
zámek na klíček, DC výstupní napájecí kabel s magnetickým 
konektorem



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
NOSIČOVÉ

NOSIČOVÉ BATERIE ALFA 15,5Ah

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Nová generace nosičových baterií pro středové pohony BAFANG, kterou jsme nazvali ALFA má stejné 
hliníkové tělo, odlehčený univerzální nosič a dokovací část, na kterou jste zvyklí u nosičových baterií 
série ES POWER.

Na základě poptávky od zákazníků, tak obchodních partnerů jsme zařadili tento typ baterií do nabídky 
elektrosad pro rok 2019 v kombinaci s oblíbenými středovými pohony. Jak již bylo zmíněno, tělo baterie 
je vyrobeno z hliníkové slitiny, což jí dodává dostatečnou odolnost, vyšší míru pasivního chlazení a 
nízkou hmotnost.

Využíváme výhradně značkových článků a pokročilé jednotky BMS. Součástí je zadní světlo, napájené 
tužkovými bateriemi. Baterie řady ALFA se vyrábějí v ČR a je tedy zajištěn bezproblémový servis a 
možnost následných repasí těchto baterií.

PARAMETRY:

PARAMETRY BATERIE ALFA 21,5Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung LG 18650MJ1
Nominální kapacita: 21 Ah (756Wh) 
Hmotnost: 3,75 Kg

PARAMETRY BATERIE ALFA 11Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 18650-22P
Nominální kapacita: 11 Ah (396Wh)
Hmotnost: 3,25 Kg

PARAMETRY BATERIE ALFA 15,6Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 18650-26F
Nominální kapacita: LG 18650MJ1
Hmotnost: 3,25 Kg

PARAMETRY BATERIE – SPOLEČNÉ:
Nominální napětí: 36V
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 4-10 hod.(dle kapacity)
BMS: ochrana podbití, přebití, nadproudu, zkratu, tepelná pojistka
Standardní nabíjecí proud: 2A
Nominální vybíjecí proud: 20A
Max. vybíjecí proud: 40A (5s)
Životnost (úbytek kapacity): 500 cyklů* , kdy je kapacita větší 
jak 70% nominální
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -10°C-45°C
USB port: ano, pro nabíjení externích zařízení (telefon, GPS atd.)
Indikátor stavu aku: ano
Způsob zapínání/vypínání akumulátoru: elektronicky tlačítkem
Rozměry: 126x85x350mm
Standardní nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Příslušenství: plastový dok, šrouby, nabíječka 36V/2A, 2x klíč 
zámku, CZ návod



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
NOSIČOVÉ BATERIE

NOSIČOVÁ BATERIE XENON R17

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Baterie nové generace Xenon R17 s kapacitou 17,4Ah a unikátním designem, hliníkovým tělem a 
vysokou kvalitou zpracování. Baterie je osazena vysoce kvalitními články
LG MG1. Tyto baterie pro elektrokola jsou vyráběny v Brně. Tím je zaručen přímý dohled nad celým 
výrobním procesem a perfektní servisní a diagnostické zázemí.

Baterie pro elektrokola Xenon jsou umístěny v pevném a přesto velmi lehkém nosiči z hliníkové slitiny s 
váhou pouze 1,2Kg ! Unikátní uchycení nosiče zajišťuje maximální pevnost a stabilitu i při jízdě 
náročným terénem.

Tělo baterie je vyrobeno z hliníkové slitiny, aby byla zajištěna co největší odolnost baterie proti vnějším 
vlivům. Díky kovovému povrchu je i její pasivní chlazení v průběhu jízdy rychlejší než u plastových 
baterií. Celková úroveň dílenského zpracování odpovídá trendům západního trhu a snoubí perfektní 
design s vysokou užitnou hodnotou. Pevnostní nosič je vybaven středovým uchycením pro maximální 
stabilitu v průběhu jízdy na elektrokole vybaveném baterií Xenon R17.

Baterie pro elektrokola Xenon R17 vyniká nejen celkovým zpracováním, ale také zcela unikátním 
elegantním vzhledem. Tyto baterie jsou používány na vyšší verze holandských elektrokol VOTANI. Od 
nynějška už elektrokola s nosičovou baterií nebudou platit za ošklivá káčátka. Baterie je vybavena 
ukazatelem nabití baterie a samozřejmě pokročilým BMS, který se stará o to, aby byly články obsažené 
v baterii v co nejlepší kondici. Baterie Xenon R17 je vybavena šikovně skrytým výklopným držákem pro 
snadné a bezpečné přenášení baterie vyjmuté z nosiče.

PARAMETRY:

Typ článků: Li-ion LG Mg1
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Nominální kapacita: 17,4 Ah
Nabíjecí proud: standardní nabíjení 0 – 45°C
Metoda standardního nabíjení: 2A max. 4A
Nominální vybíjecí proud: 12A
Pulzní vybíjecí proud: 17A
Pracovní teplota: nabíjení 0°C-45°C, vybíjení -10°C – +45°C
Homotnost: 4kg (bez nosiče)
Homotnost nosiče: 1,2 kg
Rozměry: 360x145x62mm
Nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců / 12 měsíců články
Ochranné prvky: ochrana proti – zkratu, vybytí, přebití, 
přehřátí (advanced BMS)
Ovládání: tlačítko, ukazatel stavu akumulátoru – LED
Příslušenství:nabíječka 36V/2A, nosič baterie
Příslušenství: plastový dok, šrouby, nabíječka 36V/2A, 2x 
klíč zámku, CZ návod



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
SPECIÁLNÍ

BRAŠNOVÁ BATERIE BAG LIGHT

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Speciální baterie malých rozměrů umístěná v praktické brašně, kterou snadno uchytíte i do malých 
rámů, případně na řidítka. Tyto baterie se hodí i pro přestavby celoodpružených a dětských kol na 
elektrokola. Při výrobě jsou použity výhradně kvalitní značkové články, které zajistí dlouhou životnost 
baterie a dostatečný výkon i pro náročné pohony.

Systém suchých zipu zajišťuje vysokou míru variability uchycení.

BMS chrání baterii proti kritickému podbití. 
 
Baterie pro elektrokola BAG  LIGHT jsou vyráběny v ČR, čímž je zajištěn bezproblémový servis !

PARAMETRY:

PARAMETRY BATERIE BAG LIGHT 10,4Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung / Panasonic
Nominální kapacita: 10,4 Ah (375Wh)

PARAMETRY BATERIE BAG LIGHT 8,8Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung / Panasonic
Nominální kapacita: 8,8 Ah (317Wh)

PARAMETRY BATERIE BAG LIGHT 14Ah:
Typ článků: Li-ion LG 18650MJ1
Nominální kapacita: 14 Ah (504Wh)

PARAMETRY BATERIE – SPOLEČNÉ:
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 4 – 6 hod.
BMS: ochrana podbití
Standarní nabíjecí proud: 2A
Nominální vybíjecí proud: 20A
Max. vybíjecí proud: 30A (5s)
Životnost (úbytek kapacity): 600 cyklů* , kdy je kapacita větší 
jak 70% nominální
Rozměry akumulátoru (v,š,d): 27 x 5 x 7,5cm
Hmotnost akumulátoru: cca. 2kg
Standardní nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Příslušenství: nabíječka 36V/2A, 2x klíč zámku, CZ návod

VYROBENO ZE ZNAČKOVÝCH DÍLŮ V ČR



BATERIE PRO ELEKTROKOLA
SPECIÁLNÍ

BRAŠNOVÁ BATERIE BAG EXTRA LIGHT

POPIS BATERIE:

Dodavatel: Elektrosport s.r.o.
www.elektrosport.cz                  

Speciální baterie extra malých rozměrů umístěná v praktické brašně, kterou snadno uchytíte i do 
malých rámů, případně na řidítka. Tyto baterie se hodí i pro přestavby celoodpružených a dětských kol 
na elektrokola. Při výrobě jsou použity výhradně kvalitní značkové články, které zajistí dlouhou 
životnost baterie a dostatečný výkon i pro náročné pohony. 

Hmotnost této baterie je pouhých 1,65kg což ji předurčuje k montáži na lehká kola.

Systém suchých zipů zajišťuje vysokou míru variability uchycení.

BMS chrání baterii proti kritickému podbití. 
 

PARAMETRY:

PARAMETRY BATERIE BAG LIGHT 8,7Ah:
Typ článků: Li-ion Samsung 29E
Nominální kapacita: 8,8 Ah (313Wh)

 
PARAMETRY BATERIE BAG LIGHT 10,5Ah:
Typ článků: Li-ion LG 18650MJ1
Nominální kapacita: 10,4 Ah (375Wh)

 
PARAMETRY BATERIE – SPOLEČNÉ:
Nabíjecí napětí: 42V
Nominální napětí: 36V
Doba nabíjení: standardní nabíjení – 4 – 5 hod
BMS: ochrana podbití
Standarní nabíjecí proud: 2A
Nominální vybíjecí proud: 20A
Max. vybíjecí proud: 30A (5s)
Životnost (úbytek kapacity): 600 cyklů* , kdy je kapacita větší 
jak 70% nominální
Rozměry akumulátoru(v,š,d): 20 x 5 x 7,5cm
Hmotnost akumulátoru: cca. 1,65kg
Standardní nabíječka: 36V/2A plně automatická
Záruka: 24 měsíců
Příslušenství: nabíječka 36V/2A, 2x klíč zámku, CZ návod

VYROBENO ZE ZNAČKOVÝCH DÍLŮ V ČR


