
 SKEPPSHULT 
CYK EL

Alla våra cyklar är gjorda med omsorg här hos oss i Skeppshult. Med närheten till dig och vår natur. Så enkelt är det.



EMC-testad och godkänd. 
EMC står för ”elektromagnetisk kompatibilitet”.  
Enklare uttryckt att motor och batteri inte ska störa eller 
bli störda av andra elektromagnetiska utrustningar.  
En extra trygghet med andra ord.

Batteri som tål att laddas. 
Över 1.000 laddningar!

Extra kraftigt stöd,  
en av många små 

detaljer som vi tänkt på 
redan från början. 

Del för d el som vi säger.

Det absolut bästa drivpaketet (motor och 
batteri) utvecklat och tillverkat av Shimano. 
Ger många problemfria mil.

Godkända tester: 
Säker cykel enligt EU:s säkerhetsstandard ISO 4210.
CE-märkning.
EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet.



CYK EL är utvecklad och tillverkad av 
oss i vår egen fabrik i Skeppshult.

Navdynamo med LED-belysning 
ger dig starkt lyse även om  
batteriet tar slut.

Lättrullande Marathon Plus-
däck med 5 mm punkterings-
skydd och reflexsida.

Vår alldeles egna ram utvecklad och tillverkad i vår 
fabrik i Skeppshult. Gjord för eldrift från början. 
Givetvis testad och godkänd av SMP enligt europeisk 
säkerhetsstandard ISO 4210.



1-11 Fjällvit metallic

5-89 Innerligt röd metallic

7-70 Spegelsvart

7-70 Spegelsvart



Ram Höghållfast stål, nytt lättare stålmaterial.
Växlar 7
Reglage Vrid
Nav bak Shimano Nexus 7
Nav fram Shimano navdynamo
Broms bak Fotbroms
Broms fram Shimano rullbroms
Belysning bak LED (batteri)
Belysning fram Navdynamo / LED 20 Lux
Lås Abus (godkänt av SSF)
Däck 40-622 Marathon Plus (5 mm punkteringsskydd)
Styrstam Ställbar
Vikt 27,3 kg (inkl. batteri och korg)
Motor Shimano STEPS 6010
 Mittmonterad motor som känner av belastningen på  
 pedaler na och ger assistans när det behövs.  
 Ger smidig och komfortabel acceleration.  
 Borstlös BLDC-motor 250 W.
Batteri Shimano Steps Litiumjonbatteri. 11,6 Ah, 418 Wh, 36V.
 Laddas på 4 tim. Shimano garanterar 1000 laddningscykler  
 och att det då är minst 60% kvar av batterikapaciteten.
Räckvidd Eco = 125 km / Normal = 85 km / High = 60 km
 Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng och  
 rådande väder förhållanden. 
Assistnivåer 3 assistnivåer: Eco / Normal / High
Walkassistans Ja 
Godkända tester Säker cykel enl. EU:s säkerhetsstandard ISO 4210 -  
 utförd av SMP.
 EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet.
 CE-märkning.
Art.nr 2806-0706-180x-xx (dam)
 2806-0708-1807-70 (herr)

CYK EL
7 växlar med fotbroms



1-11 Fjällvit metallic

5-89 Innerligt röd metallic

7-70 Spegelsvart



Ram Höghållfast stål, nytt lättare stålmaterial.
Växlar 8
Reglage Shimano Di2, elektronisk växling manuellt/automatiskt
Nav bak Shimano Nexus 8
Nav fram Shimano navdynamo
Broms bak Fotbroms
Broms fram Shimano rullbroms
Belysning bak LED (batteri)
Belysning fram Navdynamo / LED 20 Lux
Lås Abus (godkänt av SSF)
Däck 40-622 Marathon Plus (5 mm punkteringsskydd)
Styrstam Ställbar
Vikt 27,3 kg (inkl. batteri och korg)
Motor Shimano STEPS 6010
 Mittmonterad motor som känner av belastningen på  
 pedalerna och ger assistans när det behövs. Ger smidig  
 och komfortabel acceleration.  
 Borstlös BLDC-motor 250 W.
Batteri Shimano Steps Litiumjonbatteri. 11,6 Ah, 418 Wh, 36V.
 Laddas på 4 tim. Shimano garanterar 1000 laddningscykler  
 och att det då är minst 60% kvar av batterikapaciteten.
Räckvidd Eco = 125 km / Normal = 85 km / High = 60 km
 Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng och  
 rådande väderförhållanden. 
Assistnivåer 3 assistnivåer: Eco / Normal / High
Walkassistans Ja 
Godkända tester Säker cykel enl. EU:s säkerhetsstandard ISO 4210 -  
 utförd av SMP.
 EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet.
 CE-märkning.
Art.nr 2806-0806-180x-xx (dam)

CYK EL
8 växlar, Di2, med fotbroms



7-76 Schack matt

7-76 Schack matt



Ram Höghållfast stål, nytt lättare stålmaterial.
Växlar 8
Reglage Shimano Di 2, elektronisk växling manuellt/automatiskt.
Nav bak Shimano Alfine 8
Nav fram Shimano navdynamo
Broms bak Shimano hydraulisk skivbroms
Broms fram Shimano hydraulisk skivbroms
Belysning bak LED (batteri)
Belysning fram Navdynamo / LED 20 Lux
Lås Abus (godkänt av SSF)
Däck 32-622 Marathon Plus (5 mm punkteringsskydd)
Styrstam Ställbar
Vikt 24,9 kg (inkl. batteri)
Motor Shimano STEPS 6010
 Mittmonterad motor som känner av belastningen på  
 pedalerna och ger assistans när det behövs. Ger smidig  
 och komfortabel acceleration.  
 Borstlös BLDC-motor 250 W.
Batteri Shimano Steps Litiumjonbatteri. 11,6 Ah, 418 Wh, 36V.
 Laddas på 4 tim. Shimano garanterar 1000 laddnings- 
 cykler och att det då är minst 60% kvar av batterikapaciteten.
Räckvidd Eco = 125 km / Normal = 85 km / High = 60 km
 Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng  
 och rådande väderförhållanden. 
Assistnivåer 3 assistnivåer: Eco / Normal / High
Walkassistans Ja 
Godkända tester Säker cykel enl. EU:s säkerhetsstandard ISO 4210 -  
 utförd av SMP.
 EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet.
 CE-märkning.
Art.nr 2813-0806-1807-76 (dam)
 2813-0807-1807-76 (herr 53 cm)
 2813-0808-1807-76 (herr 58 cm)

CYK EL
8 växlar Alfine, Di2, med skivbroms



GÅHJÄLP
Enkel att manövrera när du leder cykeln. Tryck på en 
knapp och cykeln rör sig långsamt framåt.

STARTLÄGE
När du stannar med cykeln växlar SHIMANO STEPS 
automatiskt ner till en lägre växel för att underlätta 
vidare färd. (Gäller cyklar utrustade med Di2,  
elektroniskt växelsystem)

MOTORHJÄLP VID BACKKÖRNING
SHIMANO STEPS kraftfulla drivenhet gör även den 
brantaste backen till en enkel match. Nu är körning i 
backe lika lätt som på flacken.

ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK
Oavsett var i Europa du befinner dig finns det alltid en 
Shimano- återförsäljare i närheten. Hjälp finns alltid 
nära till hands.

SNABBARE RESOR
Enkelt att hålla takten med, och till och med köra om 
i stadstrafik. Du tar dig fram snabbare än du trodde 
var möjligt.

FUNKTIONER & FÖRDELAR



INGET SVETT
Ska du ut och äta? Du kommer fram till restaurangen 
fräsch och full av energi, inte varm och svettig.

VÄDERBESTÄNDIG
Oroa dig inte för regn eller vattenpölar – med en 
SHIMANO STEPS e-cykel klarar du hårda väder- 
förhållanden utan problem.

KLARA MOTVINDEN
Cyklar du i motvind? Låt SHIMANO STEPS-motorn 
stå för ansträngningen och njut av cykelturen.

ÅK LÄNGRE
Ett batteri med hög kapacitet och intelligent energi-
styrning ger mycket stor räckvidd.

www.shimano-steps.com

FUNKTIONER & FÖRDELAR



SKEPPSHULTCYKELN AB. 333 93  SKEPPSHULT. TELEFON 0371 368 00. WWW.SKEPPSHULT.SE
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