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پرشــیا خــودرو بــه عنــوان تنها ارائــه دهنــده خدمات 
فــروش و پــس از فــروش BMW و MINI در ایــران، 
بــه صــورت محــدود اقــدام بــه ارائــه دوچرخــه برقــی 

هیبریــدی BMW Active در ایــران نمــوده اســت. 
نســل جدیــد دوچرخه هــای BMW دارای زبــان 
طراحــی مشــترکی هســتند کــه محصــوالت مــدرن 
ــی  ــد. تلفیق ــی می کنن ــن تداع ــد را در ذه ــن برن ای
الکتریکــی  محصــوالت  و  ورزشــی  عملکــرد  از 
ــر روی دو چــرخ  ــدن ب ــذت ران آینده نگــر کــه اوج ل

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ را ب
دوچرخــه برقــی هیبریــدی BMW Active یکــی از 
ــا طراحــی منحصــر  همــان محصوالتــی اســت کــه ب
 BMW ــوآوری گــروه ــه فــرد توســط اســتودیوی ن ب
طراحی شــده اســت. موتــور Brose Drive S Alu و 
باتــری لیتیــوم یونــی یکپارچه بــا ظرفیــت ۶۰۰ وات/

ســاعت در قســمت پایینــی تنــه دوچرخــه کــه امکان 
ــانگر   ــی آورد، نش ــان م ــه ارمغ ــتر را ب ــش بیش پیمای
طراحــی جدیــد آن اســت. از دیگــر ویژگی هــای 
ــن  ــی، زی ــکی هیدرولیک ــز دیس ــه ترم ــن دوچرخ ای
ــاخت  ــی س ــای برق ــوص دوچرخه ه e-zone مخص
برنــد Selle Royal، دســتگیره های ارگونومیــک، 
چــــراغ های LED جلــو و عقــب و نمایشــگر بــا 

قابلیــت اتصــال بــه تلفــن هوشــمند هســتند.

دوچرخهبرقیهیبریدی
.BMW Active



جنس تنه:

رنگ :

ترمز:

زین:

وزن:

دوشاخه:

دسته فرمان:

گیربکس:

الستیک ها:

رینگ ها:

باتری:

موتور:

آلومینیوم

 Bluewater متالیک

 شیمانو جلو ۱۸۰ میلیمتری/ عقب ۱۶۰ میلیمتری

e-zone مخصوص دوچرخه های برقی ساخت
Selle Royal برند

۲۳/۵ کیلوگرم

Suntour NCX به رنگ بدنه

Ergon GP-1

شیمانو Deore/XT ۱۰ سرعته  

Contact Cruiser کانتیننتال

مشکی Rody Web ۲۸ اینچ  

لیتیوم یون ۶۰۰  وات/ ساعت
Brose Drive S Alu با قدرت 250 وات اسمی

و گشتاور 9۰ نیوتون/ متر



آدرسپستی
دفترمرکزی
نمایشگاهوخدماتپسازفروش
تهران - کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج
نرسیده به تهرانسر
کد پستی ۱۳9۸۸۳۷۷۱۱

تلفن4۵9۱ 9۸۲۱+
فکس۵۵۲۰ 44۵۱ 9۸۲۱+

امدادتهران۱۸۸۵
امدادشهرستانها4۵9۱ 9۸۲۱+

Persiakhodro اینستاگرام
www.persiakhodro.ir وبسایت
shop.persiakhodro.ir فروشگاهآنالین


