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Električno mestno kolo RKS XT-1 

 

 

 

 

 

 

 

Koda: 160017, EAN: 3831124901273, izdelek: XT-1 BEL 
Koda: 160016, EAN: 3831124901280, izdelek: XT-1 ČRN 

Električno mestno kolo RKS XT-1 vam ne omogoča samo prijetne vožnje ampak v sprednji košari nosi tudi vaše 
stvari, ki jih želite vzeti s seboj. Ima vgrajen motor z močjo 250 W, ki se samodejno zažene, ko poganjate. Z izjemno 
nizko vstopno višino omogoča vožnjo ljudem vseh starosti. Zasnovano je z namenom zagotoviti ekološko trajnostno 
prevozno sredstvo, ki vsem (neodvisno od kondicije) omogoča hitro premagovanje mestnih razdalj. Temu pripomore 
tudi 6-stopenjski menjalnik Shimano. Baterija, ki je nameščena za sredinskim stebrom, blizu težišča kolesa, omogoča 

ELEKTRIČNA KOLESA - MESTNA 
 

Električno kolo je vsak dan bolj priljubljeno prevozno sredstvo, število e-kolesarjev strmo narašča. Zakaj? 

Ker ima prednosti v primerjavi z avtomobili (enostavnejše parkiranje v mestu, gibanje, rekreacija, okolju 

prijaznejše) in v primerjavi s klasičnimi kolesi – olajša vožnjo na dolge proge in pri potiskanju v klance. 

Opazno zmanjša vloženi telesni napor in je kot tak primeren za širšo populacijo, tudi za ljudi s 

pomanjkanjem telesne kondicije in zdravstvenimi težavami. Zelo praktično je pri aktivnem preživljanju 

prostega časa in počitnic. 
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z električno podporo doseg do 35 km. Zaslon LCD zagotavlja informacije o potovanju, kot so hitrost, prevožena 
razdalja in nivo baterije. 

Zložljivo: NE 
Velikost plašča: 26-inčna, okvir: aluminij 

Motor: RKS 36 V - 250 W 
Baterija: 36 V - 10 Ah; čas polnjenja: 4 – 6 ur 

Domet: 30 – 35 km (ob uporabi električne podpore): 
odvisno od konfiguracije terena in teže kolesarja 

Menjalnik: Shimano ARDTZ500GSD 6SP 
Zavore: sprednja: disk, zadnja: disk 

Najvišja hitrost: 25 km/h (ob uporabi električne podpore) 
Dodatne informacije: barva: bela 
Največja teža kolesarja: 110kg 

Teža: 25kg 
Garancija v mesecih: 12 

Cena z DDV: 949,00 € 

           

 

 

 

 

 

 

Električno mestno kolo RKS MJ-1 BEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koda: 159575, EAN: 3831124901020, izdelek: MJ-1 BEL 

Električno mestno kolo RKS MJ-1 je ustvarjeno za udobje in lahkotnost. Je idealno za vožnjo na delo, za srednje 

dolge poti v mestu in okolici. Je tudi odlična izbira za dolge poti, saj ima pokončen položaj sedenja. Lahkotnost in 

okretnost sta značilnosti, zaradi katerih je e-kolo MJ-1 primerno za lažje spopadanje z vsakodnevnim mestnim 
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prometom. Agilnost in hitrost sta plod 7-stopenjskega menjalnika Shimano, ki v kombinaciji z 250 W motorjem 

omogoča največjo hitrost 25 km/h ter avtonomijo približno 40 - 55 km. Vse funkcije so prikazane na praktičnem 

zaslonu LCD, ki kolesarja sproti obvešča o vseh vidikih potovanja, kot so hitrost, prevožena razdalja in raven 

napolnjenosti baterije. Zagotavlja vam zdrav in aktiven življenjski slog. 

Zložljivo: NE 
Velikost plašča: 28-inčna 

Okvir: Aluminij 700C 
Motor: RKS 36 V - 250 W 

Baterija: 36 V - 10 Ah; čas polnjenja: 4 – 6 ur 
Domet: 40 – 50 km (ob uporabi električne podpore): odvisno od konfiguracije terena in teže kolesarja 

Menjalnik: Shimano RDTY300D 7SP 
Zavore: sprednja: disk zavora YX-DB06, zadnja: disk zavora YX-DB06 

Najvišja hitrost: 25 km/h (ob uporabi električne podpore) 
Barva: bela 

Največja teža kolesarja: 110kg 
Teža: 24kg 

Garancija v mesecih: 12 
Cena z DDV: 1.098,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Električno mestno kolo RKS MB6 ČRN 

 

Koda: 155213, EAN: 3831079996287, Izdelek: MB6 ČRN 
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Čar, eleganca in trajnost, kaj bi si sploh še lahko želeli od električnega kolesa? Novo električno kolo MB6 

podjetja RKS Motor, je zasnovano z namenom zagotoviti ekološko trajnostno prevozno sredstvo, ki vsem 

(neodvisno od kondicije) omogoča hitro premagovanje mestnih razdalj. Električno kolo MB6 predstavlja 

idealno rešitev za vse tiste, ki iščejo praktičen in vsestranski model. Zagotavlja vam zdrav in aktiven 

življenjski slog. Privlači s svojo sodobno in avantgardno obliko; oblika kompaktnega in podolgovatega 

okvirja vključuje elegantne linije klasičnih koles. Z izjemno nizko vstopno višino omogoča vožnjo ljudem 

vseh starosti. 

Zložljivo: NE 
Velikost plašča: 27,5-inčna 

Okvir: aluminij 
Motor: RKS 36 V - 250 W 

Baterija: 36 V - 10 Ah; Čas polnjenja: 4 – 6 ur 
Domet: 35 – 40 km (ob uporabi električne podpore) 

Menjalnik: Shimano ARDTZ500GSD 6SP 
Zavore: Sprednja: V-zavora YC-VB-965DK / Zadnja: V-zavoraYC-VB-965K 

Najvišja hitrost: 25 km/h (ob uporabi električne podpore) 
Barva: črna 

Največja teža kolesarja: 110kg 
Teža: 25kg 

Garancija v mesecih: 12 
Cena z DDV: 999,18 € 

 

Lahkotnost in okretnost sta značilnosti, zaradi katerih je e-kolo MB6 primerno za lažje spopadanje z 

vsakodnevnim mestnim prometom. Temu pripomore tudi 6-stopenjski Shimano menjalnik. Varnostne 

standarde električnega kolesa MB6 zagotavlja močan jekleni okvir, zasnovan okoli 27.5-palčnih koles, 

dopolnjen s širokimi blatniki v celotni dolžini, ki pomagajo ostati suh, tudi če vreme ni najboljše. Baterija, ki 

je lepo nameščena za sredinskim stebrom, blizu težišča kolesa, omogoča z električno podporo doseg do 

40 km. Za nameček ima to kolo še ergonomsko sedlo in ročaje ter praktičen LCD zaslon, ki zagotavlja 

informacije o potovanju, kot so hitrost, prevožena razdalja in nivo baterije. Kolo je dostavljeno v škatli v 

dveh delih. Potrebno je namestiti prednje kolo in preveriti tudi tlak v pnevmatikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@maitim.si
https://maitim.si/


 

 
MAITIM d.o.o.           T: 01 830 33 60           M: 041 618 253           E: info@maitim.si           S: https://maitim.si 

Električno mestno kolo RKS W6 ČRN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koda: 157250, EAN: 3831079997956, Izdelek: W6 ČRN 

Model RKS W6 je najboljše mestno kolo za križarjenje in vožnjo na delo. Prednosti 7,8 Ah baterije, ki je 

vgrajena v okvir, sta bolj poenostavljena oblika in dodatna zaščita baterije pred krajo. Hibridna kolesa so 

zaradi svoje vsestranskosti in majhne teže izjemno priljubljena med kolesarji. Kolo je opremljeno z 

večfunkcijskim zaslonom, ki prikazuje nivo napolnjenosti baterije, hitrost in število prevoženih kilometrov 

med aktivnim pedaliranjem ter 5 stopenj hitrosti. Nastavite lahko pet nivojev električne podpore. Povprečna 

razdalja z enim polnjenjem je približno 30-35 km, odvisno od terena, nivoja nastavljene električne podpore 

in teže kolesarja. Najvišja hitrost ob uporabi električne podpore je 25 km/h. 

Zložljivo: NE 
Velikost plašča: 27,5-inčna 

Okvir: 700C Aluminij 
Motor: RKS 36 V - 250 W 

Baterija: 36V 7,8Ah, Čas polnjenja: 4 – 6 ur 
Domet: 30 – 35 km (ob uporabi električne podpore) odvisno od konfiguracije terena in teže kolesarja 

Menjalnik: Shimano ARDT21ASSMBS 6SP 
Zavore: Disk zavore 

Najvišja hitrost: 25 km/h (ob uporabi električne podpore) 
Barva: črna 

Največja teža kolesarja: 110 kg 
Teža: 22 kg 

Garancija v mesecih: 12 
Cena z DDV: 890,60 € 
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