


 

Buddy Bike – Gir deg superkrefter 
når du trenger det

I 2017 ble Buddy Bike C2 anbefalt av VG og TEK.NO  
i deres store test av elsykler. 

Det ble blant annet trukket frem at den har et fint og  
robust design som passer til begge kjønn, testens  
desidert beste batterikapasitet på 630 Wh, en behagelig 
sittestilling og «alt» inkludert. Med «alt» menes skjermer, 
ringeklokke, lys foran og bak, bagasjebrett og sidestøtte. 
Årets utgave av denne modellen har fått navnet Buddy 
Bike C3 og finnes i både svart og hvit. 

Det var ikke bare VG og TEK.NO som var interessert i 
å teste Buddy Bike. I perioden mai til september 2017 
satt tyske Robert Mohr verdensrekord ved å sykle jorden 
rundt (!) på en Buddy Bike M2. Målet var å skape bevisst-
het rundt elsykkelens fordeler samt å oppfordre andre til 
å benytte sykkel fremfor bil.

Velg Buddy Bike som din nye transportkompis du også!
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Anbefalt av VG 
og TEK.NO
«Sittestillingen er helt perfekt, ikke for aggressivt, men 
heller ikke for avslappet. Her får man verken vondt i rompa 
eller i skuldrene på lange turer». 

«Når det kommer til design er dette en sykkel som  
passer begge kjønn like godt». 

«Testens desidert sterkeste batterikapasitet på 630 Wh».

«En gjennomarbeidet sykkel og et veldig sikkert kjøp». 

«Dette er en sykkel som tåler mye og som sannsynligvis 
holder det gående lengre enn mange andre elsykler». 

«Robust uten å virke tung eller klumsete i bruk».

«Man ønsker å sykle lengst mulig». 
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Tekniske data - Buddy Bike C3 og M2

timer ladetid km rekkevidde

dreiemomentvedlikehold

batteristørrelse 

batterigaranti

1306-8

70 Nm LETT

17,5 Ah 

3 år



Buddy Bike C3
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Buddy Bike C3 er årets utgave av elsykkelen som ble 
anbefalt av VG og TEK.NO. Dette er en by- og tursykkel 
som passer like godt til begge kjønn. Det lave innsteget 
er praktisk ved sykling i byen hvor det kan bli flere av- og 
påstigninger. Den leveres med et Panasonicbatteri på hele 
630 Wh med de samme battericellene som Tesla bruker.

Rekkevidde: Inntil 130 km
Batteri: Panasonic 630 Wh (17,5 Ah / 36 V)
Dreiemoment: 70 Nm
Motor: 350 W (nom.effekt 250 W)
Ladetid: 6-8 timer
Hjulstørrelse: 28 tommer
Ramme: Aluminium
Gir: Shimano 8-gir
Bremser: Shimano hydrauliske skivebremser
Display: LCD
Trilleassistent: 6 km/t
USB: USB-port på styre og batteri for lading av mobil etc.
Justerbart styre
Justerbar dempegaffel
Tilbehør: Lys foran og bak, sidestøtte, ringeklokke, 
skjermer og bagasjebrett er inkludert i prisen 



Buddy Bike M2
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Buddy Bike M2 er en sporty terrengsykkel som også egner 
seg godt til daglig pendling i byen. Robert Mohr brukte 
denne modellen da han i 2017 syklet jorden rundt og satte 
ny verdensrekord. Den er utstyrt med 27 gir og en batteri-
pakke på hele 630 Wh noe som gir en rekkevidde på inntil 
130 km. 

Rekkevidde: Inntil 130 km
Batteri: Panasonic 630 Wh (17,5 Ah / 36 V)
Dreiemoment: 70 Nm
Motor: 350 W (nom.effekt 250 W)
Ladetid: 6-8 timer
Hjulstørrelse: 29 tommer
Ramme: Aluminium
Gir: Shimano 27-gir
Bremser: Shimano hydrauliske skivebremser
Display: LCD
Trilleassistent: 6 km/t
USB: USB-port på styre og batteri for lading av mobil etc.
Justerbart styre
Justerbar dempegaffel
Tilbehør: Sidestøtte er inkludert i prisen 



Buddy Bike F2
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Buddy Bike F2 passer perfekt til korte turer i sentrum eller 
på campingplassen. Den er sammenleggbar og kan foldes 
på midten for å ta mindre plass i bilen. Størrelsen gjør det 
også enkelt å ta den med på trikken eller inn i heisen. En 
USB-port på styret gjør det mulig å lade mobilen mens 
du sykler til/fra jobb og møter. Displayet viser blant annet 
hastighet, distanse og batterikapasitet.

Rekkevidde: Inntil 70 km
Batteri: Panasonic 360 Wh (10 Ah / 36 V)
Motor: 250 W
Ladetid: 4-6 timer
Hjulstørrelse: 20 tommer
Ramme: Aluminium
Gir: Shimano 7-gir
Bremser: Shimano dobbel V-brems
Display: LCD
Trilleassistent: 6 km/t
USB: USB-port på styre og batteri for lading av mobil etc.
Justerbart styre og sete
Tilbehør: Lys foran og bak, sidestøtte, ringeklokke, 
skjermer og bagasjebrett er inkludert i prisen 
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Verdensrekord med Buddy Bike

I 2017 satt Robert Mohr, geograf og journalist fra Tyskland, 
ny verdensrekord for lengste reise med en elektrisk sykkel 
(Buddy Bike M2). Turen gikk gjennom Norge, Sverige, 
Latvia, Russland, Kazakhstan, Mongolia og Kina. Derfra 
fløy han til Los Angeles og syklet USA på tvers over til 
Florida. Det var i Texas han nådde den magiske distansen 
på 12.380 km. som var nok til å slå den gamle rekorden 
satt med en elektrisk motorsykkel. Selv om målet var 
nådd sluttet ikke Robert å tråkke. Han tok fly til Europa 

og syklet videre gjennom England, Frankrike og Tyskland. 
Eventyret tok 3,5 måned og han syklet opptil 8 timer hver 
dag. For å klare dette hadde han med seg tre batterier 
på 630 Wh hver og tre ladere. 

Målet til Robert var å bevise at elektrisk mobilitet er frem-
tiden. «Hvis jeg klarer å sykle jorden rundt på en elsykkel, 
bør det være enkelt for andre å bruke elektrisk transport  
i hverdagen».



Vi tilbyr leasing av elsykler til bedrifter. Ved leasing slipper 
man uforutsette kostnader da månedsprisen inkluderer 
årlig service, forsikring og bytte av slitedeler. 

Månedspris ved 3 års leasing: ca. 590,-
Ta kontakt for et spesifisert tilbud.
Ved å legge til rette for sykling på arbeidsplassen bidrar 
man til:
- å vise miljøansvar
- bedre helse hos de ansatte
- styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær

Syklistenes Landsforening har en egen sertifiserings- 
ordning hvor bedrifter kan bli sertifisert som sykkelvennlige.

Sykkelvennlig 
arbeidsplass/ 
leasing
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Buddy Electric AS har over 25 års erfaring både med 
produksjon av Buddy og salg av ulike elbiler. 

Eksempler på brukte og nye elbiler vi regelmessig har  
for salg:
- Buddy M9
- Fiat 500e 
- Nissan Leaf
- Mitsubishi I-Miev
- Peugeot I-On
- Citrôen C-Zero
- VW E-Up
- VW E-Golf
- Kia Soul Electric
- Smart Fortwo
- Chevrolet Bolt

Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig elbilprat eller 
for å teste en av våre elsykler.

Elbiler



 

Buddy Bike®

Buddy Electric AS
Økern Torgvei 1
0580 Oslo
T: 22 22 39 22 
www.buddybike.no
post@buddybike.no

2018 Eker Design  
All rights reserved


