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smart Detroit in autonäyttelyssmart vuonna 2012 

smart ebike 

smartin sähköpolkupyörä helpottaa liikkumista 
 
smart ebike on sähköavusteinen polkupyörä suoraan suunnittelun huipulta. 
smartin ja saksalaisen Gracen yhteistyönä syntynyt ebike tarjoaa pyöräilijän 
käyttöön poikkeuksellisen hienosti viimeistellyn huippunykyaikaisen tuotteen. 
ebiken akussa riittää poljintehoa lisäävää sähköenergiaa jopa 100 kilometrin 
ajoihin vain viiden tunnin latauksella. 
 
Ympäristöystävällisessä smart ebikessa yhdistyvät polkupyörälle poikkeuksellisen 
korkea viimeistelyn taso, kaupunkikäyttöön sopivat vakio- ja lisäominaisuudet sekä  
sähköiseen ajamiseen liittyvän huipputeknologian hyödyntäminen. Esimerkiksi 423 
watin litium-ioniakku on integroitu osaksi pyörän runkoa, mikä virtaviivaistaa ebiken 
ulkonäköä ja pienentää ilmanvastusta.  
 
Uusimpina ominaisuuksina ebikeen on lisätty joustava etuhaarukka (lisävaruste), smart 
ebike –sovellus älypuhelimelle, tavarateline lukittavilla sivulaukuilla, älypuhelimen teline 
sekä pyöräilijän ajomukavuutta lisäävät korkeat käsikahvat ja geelitäytteinen satula. 
RockShox-etujoustohaarukan liikkumavara ilmanpaineella on 100 milliä, mikä parantaa 
pyörän käyttäytymistä ja ajotuntumaa vaihtelevassa maastossa. Haarukka voidaan 
lukita ajajalle parhaiten sopivalle korkeudelle tai paikoilleen helpottamaan esimerkiksi 
ylämäkiajoa. 
 
 
smart ebiken sähkömoottori kolminkertaistaa poljintehon 
 
smart ebiken akun voi ladata sen ollessa kiinni pyörässä, mutta sen voi myös irrottaa ja 
ottaa mukaan kotiin tai vaikkapa toimistoon. Akku painaa 3,3 kiloa, ja sen lataaminen 
täyteen normaalista pistorasiasta kestää noin viisi tuntia. Lataus riittää 100 kilometrin 
ajomatkaan riippuen siitä, kuinka paljon sähkövoimaa pyöräilijä käyttää poljintehonsa 
lisäämiseen.   
 
Sähköä saadaan akkuun talteen myös regeneroivalla jarrutuksella: etupyörän 
jarrukahvaa puristamalla moottori kytkeytyy pois päältä, ja akkuun latautuu pyörän 
jarrutus- ja hidastusenergiaa. Pyörässä käytetään hydraulisia Magura MT4 –levyjarruja. 
Jarrulevyjen halkaisija on 180 milliä. 
 
Sähkömoottori saa lain mukaan tehostaa ajamista 25 kilometrin tuntinopeuteen saakka. 
ebiken kolme vaihdetta ovat käytettävissä myös silloin, jos sähköavusteisuutta ei haluta 
hyödyntää tai akku on tyhjä. 250 watin tehoinen sähkömoottori on sijoitettu 
metallikoteloon takapyörän keskiöön. Sen tehoa voidaan säädellä neliportaisesti siten, 
että 4-tasolla moottori jopa kolminkertaistaa poljintehon.  
 
Voimanvälityksestä polkimista takapyörään huolehtii 118-hampainen hiilikuituketju. 
Toisin kuin perinteinen teräsketju hiilikuitumateriaali on täysin huolto- ja voiteluvapaa ja 
kestää jopa kaksi kertaa teräsketjua kauemmin. Ketju painaa ainoastaan 80 grammaa. 
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Älypuhelin osaksi pyöräilyä USB-portin avulla 
 
smart ebiken vakiovarusteisiin kuuluu USB-portti. Sen kautta voidaan ladata ja käyttää 
ulkoisia lisälaitteita tai älypuhelimia kuten iPhonea pyöräilynkin aikana. smart ebiken 
oma app-sovellus käyttää iPhonea pyörän ajotietokoneena, josta voidaan seurata 
ajonopeutta, keskinopeutta, ajoaikaa, ajettuja kilometrejä ja reitin korkeuseroja. 
Ajomatkat voi myös tallentaa ja jakaa ystävien kanssa Twitterissä ja Facebookissa. 
Applen iPhoneen liitettävän Wahoo-sykeanturin avulla käyttömahdollisuudet laajenevat 
entisestään, sillä tällöin puhelin ilmoittaa myös kulutetut kalorit ja sydämen 
lyöntitiheyden. 
 
Pyörään on saatavilla myös erillinen puhelinteline. Se sopii kaikille puhelimille, joiden 
näytön koko on 3,5–4,3 tuumaa. Telineen voi taittaa ja puhelinta käyttää joko vaaka- tai 
pystyasennossa.  
 
smart ebiken hinta Suomessa on 3250 euroa. Pyörää myyvät Electrobike -verkosto, joka 
on erikoistunut sähköpyörien myyntiin ja huoltoon.  Pyörällä on kahden vuoden takuu. 
Pyörän voi myös tilata Veho Autotalojen kautta. Värivaihtoehdot ovat kristallinvalkoinen–
vihreä ja tumman mattaharmaa–oranssi. 
 
http://www.electrobike.fi 
http://www.electrobike.fi/index.php/about-myymalat 
 
 
 
smart ebiken mitat ja painot: 
 
Paino: 26,1 kg 
Kantavuus: 114 kg (sis. matkatavarat) 
Pituus/leveys/korkeus: 1735/755/990 mm 
Renkaat: Continental EcoContact Plus 26 x 1.75 
Runko: alumiinia, koko M 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
 
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-1653620-1-1654298-1-0-0-0-0-1-0-
1549054-0-0-0-0-0-0-0.html?TS=1404804403805 
 
www.cisionwire.fi/veho-group 
 
Lisätietoja myös:, www.veho.fi, www.mercedes-benz.fi, 
www.media.daimler.com sekä www.smart.com  
 


