








Plne nabitý 
vzrušením

Keď sa spoja výrobná inovácia a technologická 
integrácia, výsledkom je elektrický bicykel, 

ktorý Vám poskytne rozdiel od všetkého, 
čo ste kedy zažili. Naše elektrické bicykle majú 

nádherné tvary, sú plne vybavené vyspelými 
inteligentnými technológiami a prinášajú 

nielen štýlový, ekologický spôsob dopravy, 
ale aj skutočne úžasný zážitok z jazdy.





E-bicykle, ktoré jazdia 
tak krásne, ako vyzerajú

Hlavy sa budú otáčať, keď popri nich prejdete 
na e-bicykli BESV. S jedinečným, štýlovým dizajnom, 

ktorý by nechýbal ani v modernej umeleckej galérii, 
naše e-bicykle určujú nový štandard v štýle 

a sofistikovanosti, pričom ich pokročilá technológia 
zaisťuje najhladšiu jazdu.





TRB 1
Silný. Pevný. Spoľahlivý.

Elektrický bicykel BESV TRB1 sa hrdo vyznačuje 
špičkovou kapacitou batérie 756 Wh, ktorá vám 

umožní pohybovať sa ako tiger s bohatou podporou 
energie. Jeho pokročilý dvojrúrkový rám poskytuje 

nielen vynikajúcu ochranu batérie, ale zároveň dáva 
bicyklu TRB1 vynikajúcu jazdnú výkonnosť. 

Elektromotor od firmy Brose poskytuje robustný výkon 
a spoľahlivú nemeckú kvalitu. Bezplatná aplikácia BESV 

Sport vám pomôže skontrolovať stav bicykla a posúdiť 
výkonnosť vášho zariadenia pre dokonalý zážitok 

z jazdy na horskom bicykli.



Zvýšte svoj dojazd vďaka špičkovej batérii
Elektrický bicykel BESV TRB1 je hrdý na špičkovú výkonnosť batérie 756 Wh (36V, 21Ah) 
v porovnaní s hlavným eMTB, ktorý poskytuje iba 504Wh. Vďaka silnému výkonu batérie 
si cyklisti na horských bicykloch môžu vychutnať dlhé, náročné trasy s bohatou 
elektrickou pomocou. Nemusíte sa obávať prenášania druhej batérie. 





Pokročilý dvojrúrkový rám pre vynikajúci výkon
Funkčnosť a zdokonalená konštrukcia dvojrúrkového rámu elektrického bicykla BESV TRB1 
poskytujú dostatočný priestor a vynikajúcu ochranu pre veľký akumulátor. 
Dvojrúrkový dizajn e-bicykla BESV TRB1 zároveň zaisťuje extrémnu tuhosť rámu, 
ktorý vám umožní prekonať akúkoľvek výzvu v teréne. 



Vynikajúca ochrana 
batérie

Dvojitý spodný rám 
pre vynikajúcu bočnú 
tuhosť

Namontovaný jeden 
kus liateho 
gravitačného motora

Dvojitý vrchný rám 
pre výraznú celkovú 
pevnosť rámu

Systém závesu Horst link, 
posun 140mm



Aplikácia BESV Sport s vlastnou diagnostikou 
a fitnes funkciami
Nová bezplatná aplikácia BESV Sport ponúka offline mapu, navigáciu, dostupné oblasti, poveternostné 
podmienky a mnoho ďalších nových funkcií. Taktiež prichádza s fitnes funkciami ako merač tepovej 
frekvencie a kalkulačka spálených kalórií, ktoré pomáhajú horským cyklistom preskúmať ich 
kondičný progres. K dispozícii je tiež vstavaný Bluetooth modul pre batériu, ktorý 
umožňuje aplikácii BESV Sport vzdialene monitorovať nabíjanie batérie 
a samodiagnostiku stavu bicykla. 



Nemecký motor pre silný a spoľahlivý výkon
Elektromotor v TRB1 výrobcu Brose je nielen najtichším motorom na trhu, ale má aj najlepší pomer 
výkonu a hmotnosti. Motor Brose, vyrobený v Nemecku, bol dôkladne testovaný a prepracovaný tak, 
aby spĺňal najprísnejšie automobilové normy a dokonale vyhovoval požiadavkám 
krútiaceho momentu e-bicykla BESV TRB1.



TRB1 AM
-   Špičkový výkon batérie 756 Wh vám poskytne bohatú pomoc

-   Pokročilý dvojrúrkový rám dáva TRB1 extrémnu tuhosť

-   Prémiová kvalita Brose systému e-bicykla a motor vyrobený v Nemecku

-   Nová aplikácia BESV Sport s vlastnou diagnostikou stavu bicykla a fitnes funkciami

-   Vysoko výkonný systém odpruženia na prekonanie náročných horských ciest

-   Dostupné v matnej čiernej, modrej a žltej farbe



TRB1 AM SE

Hliník

1.940 x 1.050 x 750 mm

26 kg

Matná čierna, Modrá, Žltá

Shimano Deore SLX GS 11S 

Suntour AION 35 RC DS 140mm

Suntour DUAIR Rear Shock LO-R8

Shimano MT400 180 mm, kotúčové

Promax SP-222 31,6 mm x 300 mm

Schwalbe Nobby Nic 27,5“ x 2,8“

Brose Drive S Mid Motor

Snímač krútiaceho momentu

3 pomocné režimy

36V, 14Ah, 504Wh

4.0, aplikácia BESV ( iOS / Android )

Rám

Rozmery

Váha

Farby

Prehadzovačka

Predná vidlica

Zadné odpruženie

Brzdy

Sedadlo

Pneumatiky

Motor

Senzor

Režimy pomoci

Batéria

Bluetooth

TRB1 AM

Hliník

1.940 x 1.050 x 750 mm

26,5 kg

Matná čierna, Modrá, Žltá

Shimano Deore XT 11S 

RockShox RVL RC 140mm

RockShox Monarch RS-MNR-RT-D2

Magura MT4 203mm, kotúčové

KS LEV-INTEGRA 31,6mm x 342/125mm

Schwalbe Nobby Nic 27,5“ x 2,8“

Brose Drive S Mid Motor

Snímač krútiaceho momentu

3 pomocné režimy

36V, 21Ah, 756Wh

4.0, aplikácia BESV ( iOS / Android )



TRB1 XC
-   Špičkový výkon batérie 756 Wh vám poskytne bohatú pomoc

-   Pokročilý dvojrúrkový rám dáva TRB1 extrémnu tuhosť

-   Prémiová kvalita Brose systému e-bicykla a motor vyrobený v Nemecku

-   Nová aplikácia BESV Sport s vlastnou diagnostikou stavu bicykla a fitnes funkciami

-   Vysoko výkonná odpružená vidlica na prekonanie náročných horských ciest

-   Dostupné v matnej čiernej, modrej a žltej farbe



TRB1 XC SE

Hliník

1.940 x 1.050 x 750 mm

25 kg

Matná čierna, Modrá, Žltá

Shimano Deore GS 10S 

Suntour XCM34-Boost RL DS 100mm

Tektro HD-M275 180 mm, kotúčové

Schwalbe Rapid Rob K-Guard 27,5“ x 2,25“

Brose Drive S Mid Motor

Snímač krútiaceho momentu

3 pomocné režimy

36V, 14Ah, 504Wh

4.0, aplikácia BESV ( iOS / Android )

Rám

Rozmery

Váha

Farby

Prehadzovačka

Predná vidlica

Zadné odpruženie

Brzdy

Sedadlo

Pneumatiky

Motor

Senzor

Režimy pomoci

Batéria

Bluetooth

TRB1 XC

Hliník

1.940 x 1.050 x 750 mm

25 kg

Matná čierna, Modrá, Žltá

Shimano Deore GS 10S 

RockShox RCN RL 130mm

Magura MT4 203mm, kotúčové

Schwalbe Nobby Nic 27,5“ x 2,25“

Brose Drive S Mid Motor

Snímač krútiaceho momentu

3 pomocné režimy

36V, 21Ah, 756Wh

4.0, aplikácia BESV ( iOS / Android )
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