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PÅ VÄG

GLÖM BENSIN OCH
TVÅTAKTSOLJA
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BOSCH inbyggda i bakhjulet i stället för ekrar
vilket gör att ingen kraft försvinner mellan
motor och hjul.
Som alla elmotorer har de ett högt vridmoment vilket gör att du snabbt kan nå
45 km/h för att säkrare komma iväg vid till
exempelx ett stoppljus. Snabb acceleration
kräver bra bromsar och alla tre versionerna
är därför givetvis utrustade med skivbromsar
fram och bak. Mopederna är klassade som
EU-moped klass 2 vilket innebär att dom får
framföras av personer med lägst AM körkort
från 15 års ålder.
Alla modeller är godkända för två åkande.
Räckvidd på en laddning är 50-70 km beroende på faktorer som åkandes tyngd, antal
start och stopp, uppförsbackar m.m. En körsträcka som för de flesta räcker för flera dagars
pendling.

LV 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.
Pris 27 995 kr

Att ladda batteriet från helt tomt tar bara
6-8 timmar i ett vanligt eluttag.Vill du inte
ladda mopeden i garaget så lyfter du enkelt
ur batteriet och laddar det inomhus.
Med BOSCH elmotorer, Li-ion batterier
och höga kvalitetskrav erbjuder LV ett koncept av elmopeder med unik ljusdesign och
moderna former. Här kan du streama din
favoritmusik och samtidigt ta dig mot dina
mål på ett ljudlöst och hållbart sätt.
LV elmopeder säljs bara genom auktoriserade butiker som också har service och skadeverkstad. De 53 butikerna finns utspridda
över Sverige och du hittar dem enkelt via
lvscooter.se
Alla tre modellerna erbjuds med en treårig
garanti vilket är unikt för elmopeder i Sverige
Om du väljer en elmoped från LV så är
du med på tåget in i framtidens sätt att förflytta dig.

Har du också tröttnat
på att tanka din moped
med illaluktande bensin
eller tvåtaktsolja. Då ska
du lyssna, för nu kommer elmopederna på
bred front.
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V:s elmopeder erbjuder ett helt

nytt sätt att på ett bra, billigt, miljövänligt och roligt sätt ta dig dit du
vill. Glöm att stå där och fundera på
varför mopeden inte startar, är det bensinen,
bränsleslangen eller kanske tändstiftet som inte
funkar som det ska. En elmotor erbjuder så
många fördelar för dig som vill köra moped.
Då en elmotor kräver minimalt med service
så slipper du allt det där som du inte vill lägga
tid på Elmopederna från LV tar dig dit du
vill snabbt, billigt, effektivt och miljövänligt.
Med lång räckvidd, smarta funktioner och
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S3. 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.S3 drivs av en 1750 W motor
från marknadsledande Bosch och batteriet som
går att plocka med sig till hemmet eller kontoret
för laddning är från Samsung.
Finns i färgerna Carbon grey eller Classic white.
Mopedklass 1,45km/h.
Pris 24 995 kr

trygga egenskaper åker du till jobbet, träningen, affären eller vännerna ljudlöst och miljösmart – utan att tumma på att det dessutom
skall vara roligt!
LV’s elmopeder är utrustade med kraftfulla
och pålitliga motorer från marknadsledande

timmar tar det att
ladda ett batteri
som är helt tomt.
Alla modeller är godkända för två åkande.
Räckvidd på en
laddning är cirka
50-70 km.

S4. En riktigt modern och kompakt moped. LEDstrålkastare i fram med en egen signatur och stöldlarm. S4 drivs av en 1440 W motor från marknadsledande Bosch och batteriet går att plocka med sig
till hemmet eller kontoret för laddning.
Finns i White Italian Racing
Mopedklass 1,45km/h.
Pris 19 990 kr

lvscooter.se

