CYKELN – DEN
GENIALA LÖSNINGEN
”Det är ont om jordklot” skrev Harry Martinson när han ville
sätta fingret på att vi borde tänka mer på miljön. Vi på Livelo
är helt med på den tankegången. Vi vet att cykeln kan bidra
till ett bättre jordklot samtidigt som vi mår lite bättre och
har lite roligare. Och vi är inte ensamma.
Tittar vi ut i världen idag så ser vi många goda exempel på hur cykeln
har förändrat storstäder till det bättre. I Köpenhamn pendlar 63 procent
med cykel. I Hamburg siktar man på helt bilfritt centrum inom 20 år.
I Amsterdam cyklar 60 procent. I Portland (Oregon) har cykel
användandet ökat 300 procent sen 2001. Forskare över hela
världen menar att vi nu har nått bilismens kulmen,
”peak car”, och att det är dags för cykeln som
transportmedel i städerna.

I Stockholm cykelpendlar endast
15 procent. Livelo vill bidra till en
ökning av den siffran. Vi vet att
cyklingen är en stor del av
lösningen på till exempel trafikinfarkterna i storstäderna,
men även för hälsan och luften.

LIVELO ÄR
FRAMTIDEN

CYKELN
(SOM) KLARAR ALLT

Upplev elassisterad körglädje på tre hjul.

Lämna barn på förskola och skola

Livelo #1 underlättar din vardag och
förgyller dina cykelturer med fokus på
säkerhet, kvalitét och design.

Pendla till jobbet
Handla
Utflykt och picknick

Integrerad framoch bakbelysning.

Ramen är tillverkad i
aluminium 6061-legering, en
av de lättaste och hållbaraste
kvaliteter som finns.

Unik backfunktion.

Färddator bakgrundsbelyst
– du ser bland annat batteritid,
räckvidd, hastighet, trip,
snitthastighet och el-assistansnivå.
Skyddsbåge – unik säker
hetsdetalj som skyddar
barnen och som man fäster
regnskyddet över.

Två hjul fram, ett hjul
bak - säker att cykla
på året runt.

9-delad Sram X5
bakväxel
– flexibel och
driftsäker.

Patenterad lätt
textilkonstruktion
med lock som enkelt
förvandlas till en sits
för två barn.
Säkerhetsbälten
– integrerade för
enkel användning.

Elassistans
– effektiv från A till B.
Kompakt och lätt – Livelo
passar för alla och är
fantastisk att cykla med även
olastad.

Skjutsa husdjur

Fullt utvecklad styrning
.
och hjulupphängning,
optimerade camber-,
caster- och KPI-vinklar.

Hydrauliska skivbromsar
från Tektro - effektivast och
säkrast, med parkerings
bromsfunktion

Rekreation
Cykla eller skjutsa till träningen
Vardagsmotion
Cykling är det energieffektivaste, enklaste och nyttigaste sättet för en
människa att transportera sig, barnen, matkassarna eller annan last.
Inte minst i urban miljö. Därför har vi skapat en en modern trans
port- och familjecykel som andas framtid, nytänkande, innovation och
säkerhet.
Vi vill att fler ska cykla mer. Vi vet att alla vinner på det – även de i bil.
En cykel från Livelo levererar: frihet, bättre miljö, effektiv samt förut
sägbar förflyttning, livskvalitet och mycket bättre transportcykling.

FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Slimmad

Smart sits

En smidig transportcykel med
magnetlås i fronten och vattentäta
dragkedjor på sidorna håller locket på
plats. Livelo är 88 cm bred vilket gör
att den går igenom en standarddörr.

Locket görs på några
sekunder om till sits med
bälten för barnen. Livelo som
familjecykel.

Regnskydd
Skydda dina passagerare mot
väder och vind. Livelos
regnskydd rullas ut på nolltid
vid behov och sitter annars
hoprullat på bakre delen av
skyddsbågen.

Rymlig
Sits och bälten göms undan
bakom ryggstödet för att
maximera lastutrymmet.
Lätt och flexibel att anpassa
till olika behov.

CYKELN FÖR
FÖRETAGET
Marknadsföring och event
Tjänstecyklar
Försäljning
Bud och transporter
Service
Hotell, Hemtjänst, Cykelpool
Visa att ditt företag tänker miljö, hälsa
och framtid på ett coolt och smart sätt.
Branda företagets Livelo med ert
budskap och dra nytta av cykelns unika
positiva värden. Kryssa lugnt mellan
dina kundbesök eller ge dina kunder/
besökare en unik upplevelse.

Livelo Bikes AB
Karlavägen 2
114 24 Stockholm
08-122 011 02
livelo.se
info@livelo.se
livelo
livelobikes

