FRAMTIDEN

ÄR

ELEKTRISK

LV ELECTRIC SCOOTERS

Kör med gott samvete - Kör med glädje - Kör för framtiden
Ta dig dit du vill snabbt, billigt, effektivt och miljövänligt.
Med lång räckvidd, smarta funktioner och trygga egenskaper åker du till jobbet, träningen, affären eller
vännerna ljudlöst och miljösmart – utan att tumma på att det dessutom skall vara roligt!
Med BOSCH elmotorer, Li-ion batterier och höga kvalitetskrav bygger vi ett koncept av elmopeder med
unik ljusdesign och moderna former. Streama din favoritmusik och låt friheten ta dig mot dina mål på ett
hållbart sätt.
Välj en elmoped från LV så är du med på tåget in i framtidens sätt att förflytta dig.
LV’s elmopeder är utrustade med kraftfulla och pålitliga motorer från marknadsledande BOSCH.
Som alla elmotorer har den ett högt vridmoment så att du kan nå 45 km/h snabbt för att säkrare komma
iväg vid t ex ett stoppljus. Mopederna är utrustade med skivbromsar fram och bak.

Glöm bensin och två-taktsolja, du “tankar” din LV Scooter i ditt vanliga vägguttag. Batteriet laddas fullt
på 6 timmar från helt tomt. Det går att plocka ur och ta med det för laddning eller låta det sitta kvar i
mopeden vid laddning.

s4
s4

Modell

s4
1440 W
Effekt

50-60 km 1.4 kW/h
Räckvidd*

Förbrukning

Futuristisk retro. En riktigt modern och kompakt moped. LED-strålkastare
i fram med en egen signatur och stöldlarm. Den drivs av en 1440 W motor
från marknadsledande Bosch. Batteriet går att plocka med sig för laddning
eller ladda när det sitter kvar i mopeden. Finns i White Italian Racing.
Mopedklass 1, 45km/h.
Mått (mm) // Längd 1700 Bredd 700 Höjd 1350 (1050 utan backspeglar) Hjulbas 1230 Vikter (kg) // Vikt körklar 57 Däck och fälg // 80/100-10” Batteri //
48V 26Ah (Standard) // Garanti 3 år. Läs mer om villkoren på lvscooter.se

*Kan även utrustas med extra batteri för dubbel räckvidd. Räckvidden kan variera beroende på olika förhållanden, såsom temperatur, antal start/stopp, lutning, hastighet och passagerares
vikt m.m.

s3
s3

Modell

s3
1750 W

50-70 km

Effekt

Räckvidd*

1.8 kW/h
Förbrukning

Framtidens fordon är här. Låt inte den snygga retrodesignen lura dig, S3 är
utrustad med alla moderna finesser som du behöver. LED-strålkastare fram
med en egen signatur, nyckel med flera finesser som “hitta min moped”,
stöldlarm, keyless-funktion och Bluetooth- uppkoppling. Den drivs av en 1750
W motor från marknadsledande Bosch och batterier som går att plocka med
sig till hemmet eller kontoret för laddning. Finns i färgerna Carbon grey eller
Classic white. Mopedklass 1, 45km/h.
Mått (mm) // Längd 1740 Bredd 735 Höjd 1330 (1090 utan backspeglar) Hjulbas 1240 Vikter (kg) // Vikt körklar 62 Däck och fälg // 3.0-10” Batteri //
60V 26Ah // Garanti 3 år. Läs mer om villkoren på lvscooter.se

Packbox finns som tillbehör Låst förvaringsutrymme under
sadeln är standard på alla modeller.

*Räckvidden kan variera beroende på olika förhållanden, såsom temperatur, antal start/stopp, lutning, hastighet och passagerares vikt m.m.

x1
x1

Modell

X1
2020 W 50-70 km
Effekt

Räckvidd*

2.0 kW/h
Förbrukning

X1 är en Grand Touring elmoped för den urbana dagspendlaren. Med sin
långa hjulbas på 1,4 m kan du och en passagerare med lätthet åka bekvämt
tillsammans. X1 är utrustad med LED-strålkastare med en läcker ljusdesign,
löstagbart batteri, Bluetooth och finesser som “hitta min moped”, stöldlarm
och keyless-funktion. Räckvidden är 50-70 km* eller ungefär 3 dagars
normalpendling i stan.
Finns i färgerna Urban Grey eller Classic White. Mopedklass 1, 45 km/h.
Mått (mm) // Längd 1880 Bredd 720 Höjd 1380 (1090 utan backspeglar)
Hjulbas 1400 Vikter (kg) // Vikt körklar 70 Däck och fälg // 90/90 -12”
Batteri // 60V 26Ah // Garanti 3 år. Läs mer om villkoren på lvscooter.se

Packbox finns som tillbehör Låst förvaringsutrymme under
sadeln är standard på alla modeller.

*Räckvidden kan variera beroende på olika förhållanden, såsom temperatur, antal start/stopp, lutning, hastighet och passagerares vikt m.m.

Vanliga frågor om att ta körkort för moped klass 1
Krävs det ett körkort för att köra moped klass 1?
Ja. För att kunna köra en moped klass 1 krävs ett körkort antingen;
ett så kallat AM körkort, eller ett körkort med behörighet A eller B,
traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 (utfärdat före 1 oktober
2009).

Vindruta finns som
tillbehör till S4 och S3.

Om AM körkort
Ett AM körkort ger dig rätt att köra; EU moped klass 1 samt moped klass
2, traktor och vissa typer av motorredskap. Ett körkort med behörighet
AM är ett riktigt körkort och kan användas som ID-kort.
För att få ett AM-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla
Ha körkortstillstånd.
Är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex
månader.
Har gått en utbildning hos en behörig utbildare.
Har fyllt 15 år.
Har gjort ett godkänt kunskapsprov.
Har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.
Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.
Vad kostar ett AM körkort?
Det kan skilja sig mellan olika aktörer. En generell kostnad är ca 5 000
kronor.
Gäller utländskt körkort för att köra moped?
I vissa fall kan du köra moped om du har ett utländskt körkort. Läs mer
om vad som gäller för ditt körkort hos Transportstyrelsen.
Glöm inte att använda hjälm!
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TEKNISK SPECIFIKATION

Mått & Vikter
Längd (mm)
Bredd (mm)
höjd utan backspeglar (mm)
Hjulbas (mm)
Vikt körklar (kg)
Hjul fram / bak
Bromsar
Fram / bak
Effekt
Topp fart (km/h)
Motorstyrka
Backtagningsförmåga
Förbrukning / 100km
Display
LCD-display
Trip
ODO
Batteriindikator
Tillbehör
Packbox
Vindruta

s3

ÅTERFÖRSÄLJARE

www.lvscooter.se
En produkt från Dealy Sweden AB. Försäljning, support och service av LV elmopeder och tillbehör sker via våra återförsäljare.
Dealy Sweden AB reserverar sig rätten att ändra utrustning, specifikationer, färger, material och andra faktorer gällande
fordonen utan föregående meddelande. Med reservation för feltryck. Fordonen på bild kan vara extrautrustade. Version 1.1

