מטענים

מטען לאופניים חשמליים נועד
כדי למלא את הסוללה באמצעות מקור

מטען  2אמפר לאופניים חשמליים
E-BIKE Battery Charger 2 Amper

מתח חיצוני.
לכל מטען יש את התכונות והאיכויות שלו.
המטענים שונים זה מזה באיכותם,
בעוצמת הזרם שהם מעבירים
ובהתאמתם לסוג סוללה מסוים.
המטענים מבית שיקו  Shikkoעברו
תקינה ובדיקה יסודית כדי למנוע
התלקחות ושריפות.
מטענים אלה עברו את אישור
מכון התקנים הישראלי ותקנים

מטען לאופניים חשמליים 48v

מחמירים בעולם.

E-BIKE Battery Charger 48v

המטענים שלנו לאופניים חשמליים
מומלצים בזכות איכותם והם מותאמים
לסוללות אותן משווקת חברת שיקו
 Shikkoושאר חברות האופניים בשוק.

מטען לאופניים חשמליים  3Aעם מאוורר
E-BIKE Battery Charger 3 Amper with ventilator

סוללות

הסוללות לאופניים חשמליים שמשווקת
חברת ) Shikkoשיקו( מותאמות לתנאי
מזג האוויר בארץ ולמניעת קורוזיה.
מערכת הבקרה והטעינה של הסוללה
נשלטת על-ידי  BMSמיוחד
)מוח אלקטרוני( השולט במתחים

סוללת ) (Shikkoשיקו רחבה
סוללה המותאמת לכל סוגי
האופניים החשמליים
הסוללה תוצרת SAMSUNG
המערכת החשמלית מגיעה
בשתי תצורות 36V :ו48V -

המוזרמים לסוללה ומונע עליית או ירידת
מתח מסוכנת שעלולה לגרום להתלקחות
הסוללה או המטען.
ה BMS-המתוכנן בקפדנות ובטכנולוגיה
חדישה שולט על המתחים שזקוק המנוע
מהסוללה ומקצה לו את המשאבים
המתאימים לכל תנאי רכיבה ,דהיינו מונע
שימוש יתר בסוללה ומונע בלאי.
אין זה סוד כי סוללות  Samsungלמרות
האחריות לשנה של חברת שיקו עמידות
לטווח זמן של  3שנים .על פי הנסיון
בשטח ,מתברר כי המנועים עמידים
לטווח ארוך ולקוחות מרוצים אשר דואגים
לטיפול שוטף של המנועים והמערכות
מדווחים על שימוש של כ 15000 -ק"מ

סוללה חכמה SMART BMS
מבית SAMSUNG

ייעודית לאופני Shikko/Apollo/ecofun
עם ספירה אמיתית של מספר הטעינות
ששומרת על אורך חיי הסוללה.

במשך השנים.

סוללה מרובעת קטנה
מבית SAMSUNG
מתאימה לאופניים מהסוגים הבאים:
Shikko, Townie, Hendrix, Bugibike
מגיעה בשני גדלים :ארוך וקצר
36V 10Ah

קסדות

קסדות מבית שיקו Shikko ,מתאימות
לשימושים שונים.

קסדת שיקו אקסטרים )פריסטייל( מקצועית

אצלינו תמצאו:

קסדת אקסטרים מקצועית לבטיחות מקסימלית בעת הרכיבה.
הקסדה מיועדת לרכיבה בעיר ,בסקייטפארק ,ול.BMX-

קסדות לפעילות EXTREME
קסדות לפעילות ספורט
קסדות לילדים )(KIDS
הקסדות שלנו מגיעות במבחר דגמים
ובצבעים שונים.
הן מתאימות לכל גדלי הראש.
מתכווננות ,נוחות ומאווררות.
באישור מכון התקנים הישראלי
ובדיקות תקן בינלאומיות.

בעלת עיצוב צעיר ומודרני וניתן להשיגה בארבעה צבעים :אפור ,שחור ,לבן וורוד.
לקסדת שיקו אקסטרים יש ספוג פנימי ) (Epsייעודי נגד זעזועים.
ניתנת לכיוונון בהתאם לגודל הראש.
מגיעה עם רצועת סנטר ואבזם שחור להידוק מהיר.
מגיעה בשני גדלים :אפור שחור ולבן ב 61 -ס"מ ,גדלי .L/XL
הקסדה הורודה מגיעה בגודל .S/M

קסדות
מבחר של קסדות Shikko

מבחר של קסדות לפעילות אקסטרים

קסדות לפעילות EXTREME
קסדות לפעילות ספורט
קסדות לילדים )(KIDS

מבחר של קסדות לפעילויות ספורט

מבחר של קסדות לילדים

מנעולים לאופניים חשמליים

חברת ) shikkoשיקו( מיבאת ומשווקת
מנעולים לאופניים חשמליים.
מנעולי האופניים שלנו עמידים במיוחד
בפני פריצות בכל האמצעים הידניים
המוכרים היום.

מנעול  758בעל תקן הולנדי ART
מנעול שרשרת מחוסם וחלק המוגן בבד.
ניתן לחיתוך רק על-ידי דיסק או מכשירים פנאומטיים,
דבר היוצר הרתעה לגנבים ושקט נפשי לרוכשים.

כל המנעולים לאופניים עברו בדיקות
מעבדה מחמירות ,הם נוחים לשימוש
ובעלי רמת אבטחה גבוהה.
אצלנו תוכלו לרכוש מנעול פרסה ,מנעול
שרשרת ,מנעול הולנדי ועוד…
שמרו על האופניים שלכם ,בין אם מדובר
על אופניים רגילים או אם מדובר על
אופניים חשמליים.

מנעול לאופניים דגם 755
מנעול שרשרת חצי מחוסם מוגן בבד.
קשה מאד לפרוץ מנעול זה באמצעים הידניים
המוכרים לנו כיום.
המפתח קשה לשכפול ולהעתקה.

מנעולים לאופניים חשמליים

מנעול דגם פרסה
מנעולים בצורת  ,Uקשים לפריצה
באמצעים הידניים המוכרים לנו.
מורכבים ממוט מתכת שננעל על-ידי
בריח אחד לפחות.

מנעול מספרים
מנעול הננעל באמצעות קוד בן ארבע ספרות.
מגיע עם תאורה שתאיר לכם את מספרי
הקוד גם בשעות החשיכה.
קל משקל וניתן לאחסון בקלות.

מנעול שרשרת מחוסם
מנעולים שאינם ניתנים לחיתוך ופריצה
באמצעים הידניים המוכרים לנו.
אפשר לחתוך אותם רק על-ידי דיסק
או מכשירים פנאומטיים אשר יוצרים רעש
ומושכים את תשומת לב הסביבה ולכן
מרתיעים את רוב הגנבים.

מנעול הולנדי
מנעול שמחברים לגלגל האופניים
האחורי ונועלים את הגלגל.
היתרון העיקרי שלו הוא היות המנעול קבוע
ומחובר לאופניים בצורה פשוטה.
מנעול קל משקל ונוח לנשיאה.

מנעולים לקורקינט חשמלי

-Folding Lockמנעול מתקפל
מנעול מתקפל המותאם לקורקינט חשמלי.
חזק ואמין במיוחד.
עמיד בפני פריצות באמצעים הידניים
המוכרים כיום.
במצב מקופל לא מרגישים אותו אך כשצריך
אותו הוא תמיד איתכם.
מגיע בשלושה צבעים :כתום ,כחול ושחור.

אוכפים רגילים

חברת שיקו –  Shikkoמשווקת אוכפים
לאופניים חשמליים בגדלים שונים
בעלי ריפודים נוחים התורמים
לתחושה נעימה וישיבה נוחה.
כמו כן תוכלו ליהנות ממבחר של
אוכפי ג'ל שמקלים את הלחץ בישיבה,
מאפשרים רכיבה ממושכת
על האופניים החשמליים למרחקים
ארוכים ,ללא עייפות או כאבים
מיותרים.

אוכף רחב במיוחד מבית Shikko
אוכף איכותי נוח ורחב .מרופד היטב
ונעים לישיבה ממושכת.

רוחב אוכף 25 :ס"מ
גובה האוכף 25.5 :ס"מ

אוכף  Shikkoעם חריץ באמצע
אוכף איכותי התורם לתחושת נוחות גם
ברכיבה ממושכת.
בעל חריץ אמצעי שמוריד את הלחץ
ומאפשר זרימת דם תקינה.

רוחב אוכף 25 :ס"מ
גובה האוכף 25.5 :ס"מ

אוכף ג'ל  +חריץ
אוכף ג'ל המקל על הלחץ בישיבה.
מאפשר רכיבה ממושכת,
ללא עייפות או כאבים.

בגובה 20.5 :ס"מ
ורוחב 24 :ס"מ

ארגזים

ארגז גדול בעל נפח של  10-12ליטר.
בעל מנגנון סגירה איכותי ומחזירי אור
בטיחותיים מאחור.
חלק מהדגמים לשליפה מהירה וחלק
ללא שליפה מהירה.
פתיחה וסגירה באמצעות מפתח וניתן
לקיבוע בקלות.

סלים

הסלים של  Shikkoלאופניים חשמליים
יעזרו לכם בנשיאת הציוד שלכם
לכל מקום שתחפצו.
תוכלו להשתמש בהם כסל לקניות
בסופרמרקט ,בקניון או במכולת.
הם עשויים מחומר עמיד למים ולכן
ניתנים לשימוש גם בימים גשומים.
אפשר לקפל אותם כאשר אינם בשימוש.
בעלי נפחים גדולים ועם זאת קלים
לנשיאה.

סל קדמי לאופניים חשמליים
דגם בלעדי לשיקו Shikko
נשלף ,מתקפל ,נגד גשם וניתן לשימוש כסל קניות.

תיקים לאופניים וקורקינטים

התיקים של  Shikkoלאופניים חשמליים
וקרוקינטים חשמליים יעזרו לכם בנשיאת
הציוד שלכם לכל מקום שתחפצו.
התיקים עשויים מחומרים איכותיים
ועמידים ,הם קלים ונוחים לנשיאה.

תיק ייעודי לקורקינט
תיק קשיח המולבש על כידון הקורקינט.
תיק קטן וקומפקטי שאינו מורגש כלל בזמן נסיעה.
קל לשאת אותו גם כשאינכם רוכבים על הקורקינט.
ניתן לשים בו מגוון של אביזרים כמו:
מפתח ,סלולרי ,בקבוקים ,אוכל ועוד…

תיק ייעודי לאופניים חשמליים
תיק איכותי המולבש על כידון האופניים.
תיק קומפקטי העשוי מחומרים עמידים במיוחד.
קל לשאת אותו גם כשאינכם רוכבים על האופניים.
ניתן לשים בו מגוון של אביזרים כמו:
מפתח ,סלולרי ,בקבוקים ,אוכל ועוד…

אפודים זוהרים

"חובת שימוש באפוד זוהר .החל
מ 1-בינואר  ,2019יחויבו כל רוכבי
האופניים והקורקינט החשמליים
ללבוש אפוד זוהר במהלך הרכיבה
בשעות החשיכה ובראות לקויה,
אשר נועדה להגביר את נראות
הרוכבים בכבישים .כיום ,לא קיימת
חובה על רוכבי האופניים ללבוש
אפוד זוהר".

אפודים זוהרים מבית שיקו
אפודים זוהרים מבית שיקו מתאימים
לרוכבים על אופניים ,אופניים חשמליים
וקורקינטים חשמליים.
אנו מציעים אפודים איכותיים העשויים
מבדים עמידים לכל תנאי מזג האוויר.
האפודים שלנו ישמרו על בטיחותכם
בשעות היום והלילה ובתנאי ראות לקויה.

חלקי חילוף לקורקינט Xiaomi

לשונית סגירת קיפול לקורקינט שיאומי
לשונית תוצרת ישראל מאלומיניום 7075
מחוזקת ביותר.

סט ברגים לציר כידון ראשי

צמיגים לקורקינט שיאומי

צמיגים תוצרת cst
לקורקינט
Xiaomi Mijia 365
צמיגים איכותיים ועמידים במיוחד
לכבישים ולדרכים בישראל.
צמיג רחב ועבה התורם לתחושת
היציבות על הכביש.
תוכלו לעבור איתם בקלות את
המהמורות ,הגזם ושברי זכוכיות
בדרכים עירוניות ובינעירוניות.
צמיגים אלה ישפרו משמעותית את
חווית הרכיבה.

