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Značka Lectron je synonymem pro elektrokola, která vynikají dlouhým dojezdem, nízkou hmotností a použi-
tím značkových komponent. Dosažené technické parametry a moderní design, vyvíjený v ČR, staví užitné vlast-
nosti kol Lectron na špičku oboru. Zvýšená kapacita lithiových baterií poskytuje, při zachování nízké hmotnosti, 
nejen nenahraditelnou dojezdovou rezervu, ale také komfort méně častého nabíjení. Uživatelům dopřává mož-
nost naplno a dlouhodobě využít pomoci výkonných motorů při shonu ve městě i toulkách přírodou. 

Tato elektrokola si získala spokojené zákazníky ve více než 30 vyspělých zemích světa. Široká paleta modelů, 
kvalitní servisní zázemí a více než pětiletá historie na trhu v ČR, jsou zárukou Vaší správné volby.

Lectron Adventor - nejlehčí MTB elektrokolo na trhu



X-biker C7
Kompaktní horské elektrokolo s vysokým dojezdem

X-biker R7
Horské elektrokolo s maximální výbavou a dojezdem

  Baterie Samsung 37 V/ 555 Wh, dojezd až 
125 km

 21 rychlostí Shimano Alivio

 Přední odpružení RST Omega s aretací

  Brzdy kotoučové Shimano

  5 stupňů regulace PAS, LCD

  Silniční kit: LED světla, MTB blatníky, 
stojan 

  Baterie Panasonic 37 V/ 610 Wh, dojezd přes 
135 km

 21 rychlostí Shimano Alivio

 Přední odpružení RST Omega s aretací

  Brzdy hydraulické kotoučové Tektro Auriga

 5 stupňů regulace PAS, LCD, sedlo s regulací

 Motor 350 W (max 700 W)

 Silniční kit: LED světla, MTB blatníky, stojan 

X-biker T7 Trekking 28“
Kompaktní trekkingové elektrokolo s vysokým dojezdem

  Baterie Samsung 37 V/ 555 Wh, dojezd až 
130 km

 21 rychlostí Shimano Alivio

 Přední odpružení RST Neon s aretací

 Brzdy kotoučové Shimano

  5 stupňů regulace PAS, LCD, sedlo s regu-
lací pružení

  Silniční kit: LED světla, MTB blatníky, 
stojan

Horské a trekkingové modely
s prodlouženým dojezdem

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
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+    -
Li-pol
15 Ah 125 km 21,9 kg

+    -
Li-pol

16,5 Ah 135 km 22,9 kg

+    -
Li-pol
15 Ah 130 km 21,9 kg
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barvy

 
barvy



Lectron Adventor
Nová generace ultralehkých elektrokol

Lectron F1 skládací horské elektrokolo
Celoodpružené horské skládací elektrokolo s baterií v rámu

  Baterie Panasonic 36 V/ 360 Wh, dojezd až 
80 km

 27 rychlostí, měnič Shimano Deore

  Přední nastavitelná vidlice SR XCT/ XCR 
s aretací

  Brzdy kotoučové Avid BB5/ BB7

  5 stupňů regulace PAS, rychlonabíječka 

  Horské a přitom dokonale skladné

 7 rychlostí Shimano Acera

 Odpružení RST Omega, aretace

  Kotoučové brzdy Shimano

 5 stupňů LCD regulace PAS, LED světla 

  Baterie Li-pol 37 V/ 407 Wh, dojezd až 
90 km

 Horské a přitom dokonale skladné

 21 rychlostí Shimano Acera

 Odpružení RST Omega, aretace

  Kotoučové brzdy Shimano

  5 stupňů LCD regulace PAS, LED světla

NOVINKA
NOVINKA

dlouhý dojezd -  moderní  design -  značkové komponenty -  nízká hmotnost

Ultralehké MTB a skládací modely

Elektrokolo nové generace s revoluční technologií tubulární baterie, která je uložena 
v rámu. Špičková úroveň výbavy ve spojení s kompaktním motorem 250 W jsou zárukou 
dokonalého jízdního projevu i fantastického vzhledu, nijak nepřipomínajícímu elektrokolo.

Lectron F11 skládací horské elektrokolo
Celoodpružené horské skládací elektrokolo s baterií v rámu

Jediné 
Jediné 

svého druhu 

svého druhu 

v ČR!
v ČR!

+    -
Li-pol
10 Ah 80 km 14,5 kg

+ 2,7 kg

+    -
Li-pol
37 V/
11 Ah

90 km 22,6 kg

+    -
Li-pol
36 V/
8 Ah

55 km 21,8 kg

 
barvy

 
barvy

 
barvy



  Baterie Panasonic 37 V/ 610 Wh, dojezd až 
135 km

 21 rychlostí Shimano Alivio

  Přední odpružení RST Omega s aretací

  Brzdy Tektro kotoučové vpředu i vzadu

  5 stupňů LCD regulace PAS, sedlo s regulací

 Silniční kit: LED světla, MTB blatníky, stojan

  Baterie Panasonic 37 V/ 758 Wh, dojezd až 
170 km

  8 rychlostí Shimano Acera, motory 250 W i 
350 W

 Přední odpružení RST Neon

  Brzdy Shimano kotoučová a čelisťová

 Plně nastavitelný představec a sedlo

 5 stupňů LCD regulace PAS

  Silniční kit: LED světla, MTB blatníky, nosič, 
stojan

X-Biker RS 5
Cestovní elektrokolo s nejvyšším dojezdem

  Baterie Panasonic 37 V/ 862 Wh, dojezd až 
190 km

 8 rychlostí Shimano Acera

 Přední odpružení RST Neon

 Brzdy Shimano kotoučová a čelisťová

  Plně nastavitelný představec a sedlo

  5 stupňů LCD regulace PAS

 LED světla, blatníky, nosič, stojan

NOVINKA - 

NOVINKA - 

dojezd 190 km

dojezd 190 km
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Cestovní a terénní modely
s prodlouženým dojezdem

X-Biker RS 4
Elektrokolo horského typu s maximálním dojezdem

X-biker R6
Horské elektrokolo s unikátním designem, 
nadstandardní výbavou i dojezdem

+    -
Li-pol

16,5 Ah 135 km 23,5 kg

+    -
Li-pol

23,3 Ah 190 km 24,1 kg

+    -
Li-pol

20,5 Ah 170 km 23,9 kg

  
barvy

  
barvy

barvy



City-biker R4 a City-biker R1
Osvědčené modely příměstských elektrokol 
s prodlouženým dojezdem
  Baterie Panasonic 37 V/ 610 Wh, dojezd až 
135 km

 7 rychlostí Shimano Acera

 Přední odpružení RST Neon

  Brzdy Tektro kotoučová a čelisťová

 Plně nastavitelný představec a sedlo

 5 stupňů LCD regulace PAS

 LED světla, blatníky, nosič, stojan

X-biker R4 - 21
Cestovní elektrokolo 26“ s 21 rychlostmi

  Baterie Panasonic 37 V/ 610 Wh, dojezd až 
135 km

 21 rychlostí Shimano Acera

 Přední odpružení RST Neon

 Brzdy Tektro kotoučová a čelisťová

 Plně nastavitelný představec a sedlo

  5 stupňů LCD regulace PAS

 LED světla, Alu blatníky, nosič, stojan

Městské a cestovní modely
s prodlouženým dojezdem

  Baterie Panasonic 37 V/ 758 Wh, dojezd až 
170 km

 8 rychlostí Shimano Acera

 Přední odpružení RST Neon

  Brzdy Shimano kotoučové

  Plně nastavitelný představec a sedlo

  5 stupňů LCD regulace PAS

 LED světla, blatníky, nosič, stojan
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Všestranné městské elektrokolo R4 
se sníženým nástupem

Sportovnější verze R1
do města i do přírody

barvy

 
barvy

 
barvy

+    -
Li-pol

20,5 Ah 170 km 23,9 kg

+    -
Li-pol

16,5 Ah 135 km 23,7 kg

+    -
Li-pol

16,5 Ah 135 km 23,7 kg

City-biker RS 5
Komfortní městské elektrokolo s nízkým nástupem 
a maximálním dojezdem



dlouhý dojezd -  moderní  design -  značkové komponenty -  nízká hmotnost

X-biker 4

City-biker 1

  Baterie 37 V/ 370 Wh, dojezd až 80 km

  7 rychlostí Shimano, odpružená vidlice TGS

 Brzdy Tektro čelisťové

  Plně nastavitelný představec, sedlo

  4 stupně regulace PAS

  LED světla, městské blatníky, nosič

  Baterie 37 V/ 370 Wh, dojezd až 80 km

 7 rychlostí Shimano, odpružená vidlice TGS

 Brzdy Tektro čelisťové

  Plně nastavitelný představec

 4 stupně regulace PAS

 LED světla, městské blatníky, nosič

+    -
Li-pol
10 Ah 80 km 22,7 kg

  
barvy

  
barvy

  
barvy

barvy

Lectron Single speed

City-biker 4

  Dokonalá jednoduchost pro stylovou 
jízdu městem

 Bez přehazovačky, kompaktní V brzdy

 Baterie 24 V/ 144 Wh, asistence až 30 km

 3 stupně regulace motoru

  Baterie 37 V/ 370 Wh, dojezd až 80 km

  7 rychlostí Shimano, odpružená vidlice 
TGS

 Brzdy Tektro čelisťové

 Plně nastavitelný představec, sedlo

 4 stupně regulace PAS

 LED světla, městské blatníky, nosič

Limitovaná edice Easy Line
ekonomické modely

+    -
Li-pol
6 Ah 30 km 18,9 kg

+    -
Li-pol
10 Ah 80 km 22,5 kg

+    -
Li-pol
10 Ah 80 km 22,6 kg


