


Cargobike of Sweden
Sveriges mest solgte ladcykel kommer fra Cargobike of Sweden.
Når du vælger Cargobike of Sweden, får du en cykel, som er blevet testet i 
over ti år i vores skandinaviske klima. Cargobike of Sweden står for håndværk, 
tryghed, viden og service. Vi lægger hele vores sjæl i cyklerne i alt fra design, 
montering og værksted, for at du skal kunne få så trygt og problemfrit et 
transportmiddel som muligt.

The perfect world foundation
er en velgørenhedsorganisation grundlagt i Sverige, der arbejder 
verden over med dyr og natur i krise.

Vi kompenserer for klimaet ved at plante et træ i 
“Attenboroughskogen” i Zimbabwe for hver cykel som vi sælger.

#Attenboroughforest



Cargobike Delight

Cargobike 
Delight

Cargobike Delight er et førsteklasses 
transportmiddel, der ikke bare tager dig der, 
hvor du skal hen, men den tager dig derhen 

med stil og attitude.



Cargobike Delight med kapell

Cargobike Delight Dog

Cargobike Delight Box

Cargobike Delight Kindergarden



Udstyret med udelukkende 
velgennemtænkte komponenter 
i et førsteklasses design og med 
finesser ud over det sædvanlige. Vi 
har designet Delight ud fra alle vores 
samlede erfaringer som Sveriges største 
og ældste leverandør af ladcykler. 
Resultatet er et førsteklasses produkt, 
hvor man virkelig får valuta for pengene.



Det bagerste stel er konstrueret 
i holdbart aluminium, og cyklen 
er udstyret med hydrauliske 
skivebremser bagpå og foran. Den 
integrerede motor er monteret i 
midten, hvilket betyder næsten 
dobbelt så meget kraft i hvert tramp i 
forhold til en motor monteret bagpå. 
Motoren mærker, hvor hårdt du 
tramper og kompenserer assistancen 
derefter, og den er indbygget for at 
minimere vedligeholdelsen. Batteriet 
er skjult, og det mindsker risikoen for 
tyveri.



Cargobike 
Flex

En helt ny model baseret  
på Cargobike Delight.



Cargobike Flex

Cargobike Flex med kapell

Cargobike Flex Dog

Cargobike Flex Kindergarden med kapell



Cargobike of Sweden´s nyeste 
model er en helt ny model baseret 
på Cargobike Delight. Udstyret med 
komponenter af god kvalitet og et 
stærkt batteri gør Cargobike Flex til 
den perfekte ladcykel.

Cykelammens design og 
frontkasse er den samme som på 
Delight men Cargobike Flex har en 
250w motor i baghjulet. Helstøbte 
Magnesiumhjul, 13Ah batteri 
fra Samsung samt hydrauliske 
bremser som standard.



De helstøbte hjul deler form 
og design med frontkassen. 
Egerjustering på cykelhjul er 
et minde blot!



Cargobike Classic Hydraulic

Cargobike markedsfører i øjeblikket 14 
modeller, der er designet og tilpasset det 
nordiske klima, og hvor sikkerhed er vores 
nøgleord. At være i stand til at laste cyklen 
ordentligt, og samtidigt kunne cykle stabilt, 
kan indebære at du muligvis ikke har brug for 
bilen, eller overhovedet at have en bil. Besøg 
vores hjemmeside på cargobike.dk for at se, 
hvilken cykelmodel der passer dig.



Cargobike Classic Hydraulic  med kapell

Cargobike Classic Hydraulic Dog

Cargobike Classic Hydrualic Box

Cargobike Classic Hydraulic Kindergarden



Cargobike Delivery

Cargobike Long Lite Electric

Cargobike Café





Cargobike of Sweden  er 
Sveriges største og ældste 
leverandør af ladcykler. Vi 
udvikler selv vores produkter 
kontinuerligt for at være i 
stand til at møde fremtiden. 
Alle vores cykler er i dag 
elektriske, SGS & TüV testet 
og CE-mærket.

Sælger for Danmark 
Kim Christensen
Cargobike of Sweden
Carlsgatan 42
211 20 Malmö

+46 40-12 10 00
+46 768-76 15 42
kim@cargobike.dk

info@cargobike.dk
www.cargobike.dk


