


 

Buddy Bike – Gir deg superkrefter 
når du trenger det

Buddy Electric er mest kjent for den lange erfaringen 
med elbiler. All denne erfaringen tar vi med oss når  
Buddyfamilien utvides med elsyklene Buddy Bike. 

Buddy Bike gir deg økt frihet, mindre stress og en enklere 
hverdag. Du slipper lange køer og leting etter parkerings-
plasser samtidig som du bidrar positivt til det grønne 
skiftet. Elsykkelen tar deg ofte raskere frem enn bil  

og du får mosjon når du selv ønsker det. Turene blir  
både morsommere, lengre og skjer hyppigere enn før. 

Våre elsykler har et stilrent design, høy kvalitet og egner 
seg godt til helårsbruk. En kraftig motor på 350 W  
og kvalitetsbatterier fra Panasonic med opptil 522 Wh  
gjør det enkelt å velge Buddy Bike som din nye  
transportkompis.
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Fordeler med Buddy Bike

Elsykkelen har en rekke fordeler
Mange entusiaster hevder at man alltid sykler i med-
vind med elsykkel. Dette stemmer på mange måter 
fordi motbakken oppleves slakere, reiseveien kortere og 
sykkelvognen lettere. Du kan velge å ankomme arbeids-
plassen uten å være svett og utslitt. Og hvis du ønsker 

litt ekstra mosjon kan du for eksempel koble av motor-
hjelpen på vei hjem fra jobb. Det er også fint å tenke på 
at du slipper kø og at du ikke skaper kø. På den måten 
bidrar du til et bedre miljø. Samtidig sparer du penger på 
bomring, parkeringsavgift og drivstoff.

Buddy Bike Ui5 L
Elegant by- og tursykkel

Buddy Bike Ui5 M
Sporty by- og tursykkel

Buddy Bike Mi5
Sporty terrengsykkel
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Tekniske data

timer ladetid km rekkevidde

rammegarantivedlikehold

motortype 

batterigaranti

60-1104-6

10 årLETT

350W

2 år



Buddy Bike Ui5 L
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Elegant by- og tursykkel for han og henne. Designet 
er tilpasset urbane strøk og det lave innsteget gjør 
at man raskt kan stige av og på sykkelen. Den er 
utstyrt med kraftig bakhjulsmotor og batteri som 
gir lang rekkevidde. I tillegg inneholder batteriet en 
smart USB-port som gjør det mulig å lade f.eks 
mobiltelefonen. Elsykkelen er utstyrt med trille-  
og startassistent og justerbart styre. 

Rekkevidde: 60-110 km
Batteri: Panasonic 396 Wh -522 Wh
USB-port på batteriet 
Motor: Bakhjul 350 W (nom. effekt 250 W)
Ladetid: 4-6 timer
Hjulstørrelse: 28 tommer
Ramme: Aluminium
Gir: Shimano 7-gir
Bremser: Skivebremser foran og bak
Skjerm: LCD
Trille- og startassistent: 6 km/t
Justerbart styre
Dempegaffel
Sidestøtte, lys foran og bak, ringeklokke,  
skjermer og bagasjebrett følger med.



Buddy Bike Ui5 M

8



Sporty elsykkel med rene linjer som egner seg 
både til hverdags, pendling og lengre turer. I likhet 
med de andre modellene er den utstyrt med kraftig 
bakhjulsmotor og batteri som gir lang rekkevidde.  
En USB-port på batteriet gjør det mulig å lade 
f.eks mobiltelefonen. Elsykkelen er utstyrt med 
praktisk trille- og startassistent og justerbart styre. 

Rekkevidde: 60-110 km
Batteri: Panasonic 396 Wh -522 Wh
USB-port på batteriet 
Motor: Bakhjul 350 W (nom. effekt 250 W)
Ladetid: 4-6 timer
Hjulstørrelse: 28 tommer
Ramme: Aluminium
Gir: Shimano 7-gir
Bremser: Skivebremser foran og bak
Skjerm: LCD
Trille- og startassistent: 6 km/t
Justerbart styre
Dempegaffel
Sidestøtte, lys foran og bak, ringeklokke,  
skjermer og bagasjebrett følger med.



Buddy Bike Mi5
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Vår toppmodell er en sporty terrengsykkel  
som også kan brukes til daglig pendlig i byen.  
Den kraftige motoren gjør det mulig å sykle opp 
bratte bakker, både på vei og i terreng. Utstyrt 
med hydrauliske skivebremser, 27-gir, trille- og 
start assistent samt en USB-port på batteriet.  

Rekkevidde: 60-110 km
Batteri: Panasonic 396 Wh -522 Wh 
USB-port på batteriet 
Motor: Bakhjul 350 W (nom. effekt 250 W)
Ladetid: 4-6 timer
Hjulstørrelse: 29 tommer
Ramme: Aluminium
Gir: Shimano 27-gir
Bremser: Hydrauliske skivebremser 
Skjerm: LCD
Trille- og startassistent: 6 km/t
Dempegaffel
Sidestøtte og ringeklokke følger med.





Det enkle er ofte det beste, samtlige Buddy Bike- 
elsykler har det samme integrerte batteriet selv om 
batteri kapasiteten fra Panasonic varierer fra 396Wh til 
522Wh. Batteriene passer altså alle våre elsykler og det 
samme gjør laderen. Vi har alltid et komplett delelager for 

service og vedlikehold og har innledet samarbeid 
med flere kjente aktører for service og distribusjon.  

Om ønskelig hentes sykkelen på din adresse  
og returneres når den er ferdig på service.

Buddy Bike – Enkelt valg
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Finn den rette elbilen for ditt behov

Buddy Electric AS har lang erfaring både fra utvikling  
av Buddy og salg av ulike elbiler. Når du vurderer elbil 
handler det om å finne en bil som dekker dine behov.  
For noen er det viktig med lang rekkevidde, andre vil ha 

en liten bil det er lett å parkere og noen ønsker en bil 
med plass til hele familien. Vår lange erfaring deler  
vi gjerne med deg!

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

Elbiler
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Buddy Bike®

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


