
Žádné kompromisy



Richard Thorpe byl vytvářením dokonalého 
elektrokola tak zaujatý, že opustil vysněnou práci 
konstruktéra u firmy McLaren Cars, jen aby mohl 
věnovat veškerý svůj čas tomuto účelu.

S ohledem na své zkušenosti s konstrukcí lehkých 
komponentů závodních automobilů a nadšení 
pro vynikající inovační inženýrství Richard věřil, 
že elektrokolo bude elegantní, žádoucí a zábavné 
pro všední den i volný čas.

Automobilové inženýrství

Richard Thorpe
Konstruktér a zakladatel



Integrovaný displej
Zavěšení
Lithiová baterie
Snímání točivého momentu
Cleandrive® s elektronickým řazením
Energie podle požadavků
PitstopWheels®

vynikající

Designed
in London





Říká se, že není možné znovu vynaleznout kolo 
nebo vylepšit vlastnosti jízdního kola. Gocycle 
oboje dokázal.

Gocycle je samohyb přinášející radost do života. 
Ergonomický, elegantní, lehký, důmyslný a 
zábavný. Téma hovoru, kdykoli je to možné.

Radost vlastnit a jezdit



Centrální nebo zadní nábojové
pohony narušují vyvážení kola,
přetěžují převodovku a zbytečně
zůstávají v nesprávném převodu.

Elektrický motor
pohání přední kolo,
pedály zadní.

Přední nábojový motor vyrobený na míru
odděluje elektrický pohon od pedálového.

Tento systém, lehčí a s lepším rozložením
hmotnosti mezi přední a zadní částí, 
poskytuje rovněž užitečnou energii, když 
naskočí zelená.
Běžná elektrokola používají přehazovačky, 
které mohou na semaforech zůstat i u 
zkušených cyklistů v nesprávném převodu.

Prediktivní elektronické řazení kola Gocycle
zaručuje, že nikdy nebudete mít zařazen
nesprávný převod; přední nábojový pohon to
neumožňuje. Pouze Gocycle garantuje, že se
vždy hladce rozjedete.

Pohon dvou kol
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Výkonný mikromotor s více 
než dvojnásobným poměrem 
výkonu a hmotnosti oproti 
běžným motorovým pohonům 
elektrokol.

electric



VGONOMIC™
Design

Gocycle poskytuje styčné body přesně na stejných
místech jako bicykl s velkými koly – ale s většími
možnostmi nastavení, vyhovujícími více jezdcům.

Konstrukce Vgonomic™ sloupku sedla a geometrie
rámu v kombinaci s řídítky s nastavitelnou výškou a
dosahem zaručuje možnost úprav s vynikající úrovní
komfortu pro širokou řadu tělesných typů.

Gocycle má nastavitelnou jízdní polohu
inspirovanou automobily. Vozidla se vyrábějí v
jedné velikosti s nastavitelnou polohou; totéž platí
pro Gocycle.

Zkonstruovaný tak,
aby se vám přizpůsobil
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Gocycle, nejlehčí ve své třídě, má také perfektně
rozloženou hmotnost mezi přední a zadní částí, s
těžištěm umístěným centrálně u spodní konzoly. Díky
nízkému těžišti je kolo živé, dobře reaguje na řízení a
umožňuje snadné zvedání a manipulaci doma.

Vystředění váhy kola
Gocycle zaručuje
jednoduché ovládání.

Přední nábojový motor a baterie
uložená v rámu vyrovnávají 
hmotnost vpředu a vzadu.

Živý a jednoduše ovladatelný



Čistý a



PitstopWheels® s rychlou demontáží

Bez kabelů, řetězů, ozubených kol, řetězových 
kol nebo oleje – bez špíny a nepořádku. 
Gocycle si můžete vzít všude s sebou.

jednoduchý provoz
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Lehký (16 kg) a dobře skladovatelný,
žádné jiné elektrokolo nemá tak
univerzální dynamiku jako Gocycle.

Aerodynamický rám a
PitstopWheels® umožňují rychlé
a snadné čištění kola Gocycle.

Univerzální,
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Gocycle lze dokonale sbalit pro přepravu nebo 
skladování ve stísněných prostorech. Ideální na loď, 
do obytného vozu nebo pro život ve městě.
Cestovní kufr k dispozici jako příslušenství.

lehký a kompaktní



Ukazatel převoduNabití baterie

Všechny informace, které jezdec potřebuje, se zobrazují na jednoduché racionální 
přístrojové desce – nabití baterie, jízdní režim, rychlost a převod.

Racionální 
a snadno použitelný



Třírychlostní nábojový pohon Shimano® 
Nexus® s elektronickým prediktivním
řazením Gocycle pomocí tlačítka na řídítkách.

Hydraulické diskové brzdy zaručují plnou 
kontrolu ve všech situacích.

Ukazatel rychlosti 17



Sledování baterie

Denní počitadlo km

Kalkulačka spálených kalorií

Nastavení jízdního režimu

Jednoduché odstraňování závad

Jemné vyladění asistence motoruRegulace rychlosti 

Individuální přizpůsobení jízdy18



Smartphone app lze snadno připojit
ke kolu Gocycle pomocí Bluetooth®.
GocycleConnect® app se používá
k vybírání ze tří přednastavených
režimů nebo nastavení vlastního
individuálního režimu.

pomocí app



Stealth BlackGunmetal GreySo White

Barevná paleta



25 km/h
Max. 64 km, v závislosti na intenzitě šlapání
Lithium, 10,75 Ah, 22 V
5,5 hodiny do plného nabití
16,1 kg
Univerzální Vgonomic™
Gocycle Lockshock™, zdvih 25 mm
Gocycle Performance Tyre (406-50, 20 x 1,75 in/BMX)

demontovatelné, namontované ze stran
snímání točivého momentu pedálů
GocycleConnect® App přes bezdrátové Bluetooth®
City (město), Eco (ekologický), On-Demand (podle potřeby), 
Custom (vlastní). S možností programování pomocí interaktivních 
funkcí displeje nebo aplikací GocycleConnect®
patentovaný motorový převodový pohon Gocycle G2, 250 wattů trvale
patentovaná Gocycle G2
integrovaný displej s ukazatelem nabití, rychlosti, převod efektivity
elektronické Predictive Shifting™ Gocycle
patentovaná Cleandrive® Shimano® Nexus® 3rychlostní
1. = 35 in, 2. = 53 in, 3. = 71 in
hydraulické diskové, vpředu a vzadu
patentovaná Gocycle G2, jednostranná, fixní
Velo D2 Comfort
skládací s nastavením dosahu a výšky

600 mm x 760 mm x 300 mm (se sklopnými pedály)
1065 mm
70°
68°
275 mm

Specifikace

Technické údaje*
Rychlost**
Dojezd
Baterie
Nabíjení
Přibližná hmotnost
Velikost a provedení rámu
Zadní zavěšení
Pneumatiky

Technologie a design
PitstopWheel®
Ovládání motorového pohonu
Konektivita inteligentních zařízení
Jízdní režimy 

Motor
Řídicí jednotka motoru
Displej na řídítkách
Řazení
Převodovka
Vývoj převodů
Brzdy
Vidlice předního motoru
Sedlo
Násada řídítek

Geometrie
Skladovací rozměry
Rozvor
Úhel čela
Úhel trubky sedla
Výška spodní konzoly

*Technické specifikace se mohou měnit bez upozornění.
** Předpisy pro rychlost elektrických kol se v různých zemích liší – vyžádejte si informace od místních úřadů.
Maximální hmotnost jezdce – 100 kg, včetně oblečení a zavazadel
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Integrovaná sada světel G2
Sada světel G2 využívá interní baterii kola
Gocycle k napájení jasných předních a
zadních světel. LED svítidla vyrobená v
Německu jsou nezbytností pro jízdu za tmy.

FPřední blatník pro Gocycle G2 s
montážní sadou
Trvanlivý s gumovým spoilerem (ducktail)
pro zvýšenou ochranu. Montážní konzoly
umožňují jemné úhlové nastavení
a rychloodepínací upevnění. 

Zadní blatník pro Gocycle G2 s
montážní sadou
Trvanlivý s gumovým spoilerem (ducktail)
pro zvýšenou ochranu. Montážní konzoly
umožňují jemné úhlové nastavení
a rychloodepínací upevnění. 

Commuter Pack

D/

E/

F/

Stojan G2
Stojan G2 je vyroben z trvanlivého pevného
hliníku s dvěma nohami pro bezpečné
odstavení kola Gocycle ve stojaté poloze.
Provedení s dvojitou pružinou pístu a
dvojitou nosnou opěrou umožňuje hladké
sklápění stojanu se silným účinkem.

Sklopná noha G2
Sklopná noha poskytuje opěru pro Gocycle
G2 při skládání tak, že ho můžete postavit na
podlahu ve stojaté poloze.

Shocklock™
Kabelový zámek s pojistným kolíkem 1066.
Zamykatelný bez klíče.

Portable Pack

A/

B/

C/

Majitelům kol Gocycle nabízíme 
integrované příslušenství Gocycle 
pro vylepšení a individuální
přizpůsobení kola.

Balíčky 
příslušenství



Brašna Gocycle
Tato lehká brašna je ideální pro uchovávání 
koleček, nabíječky a součástí sedla uspořádaných 
a uložených, když je Gocycle složený.

Pneumatika Schwalbe® Big Ben
Technicky vyspělá pneumatika s trvanlivou 
pryžovou směsí, účinným ochranným páskem 
proti proražení a odrazovým proužkem.

Různé

M/

N/

Sklápěcí pedály (pár)
Trvanlivé, vysoce kvalitní sklápěcí pedály, vyrobené 
z nylonu zesíleného skelnými vlákny s kuličkovými 
ložisky pro hladký provoz. Při sklopení se velikost
odpruženého pedálu zmenšuje na pouhých 55 mm. 
Včetně odrazek.

Cestovní kufr G2
Jemné provedení pro maximálně jednoduché, 
rychlé a efektivní balení kola G2. Zaručuje vynikající 
ochranu kola G2 a udržuje ho uspořádané a 
bezpečné během převozu.

Travel Pack

K/

L/

Sada tyče pro přední koš G2
Montážní tyč předního koše pro G2 se hodí na 
násadu řídítek pro montáž koše na kolo. 
Délka 250 mm.

Aktovka do koše
Odolná tkanina P-Tec 600 s odstranitelným 
ramenním popruhem a dělenými vnitřními 
přihrádkami. Hodí se pro přední a zadní nosiče 
zavazadel. 430 mm x 320 mm x 70 mm.

Skládací zámek ABUS Bordo – 6000
Vyrobený s 5mm pruty z kalené oceli, které mají 
inovační povlak bránící poškození nátěru. Tento 
zámek s klasifikací Sold Secure Silver je 
prostorově úsporné zařízení, které může být 
jednoduše uloženo v pouzdře na zámek Gocycle.

Sada šroubů proti krádeži pro 
PitstopWheel®
Obsahuje jeden bezpečnostní šroubovák a 6 
šroubů pro deaktivaci rychloodepínací funkce 
kol PitstopWheel®.

Commuter Plus Pack

G/

H/

I/

J/
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a Clean getaway

+44 (0)203 044 2120
gocycle.com
info@gocycle.com

Unit 30 / Barwell Business Park / Chessington
Surrey KT9 2NY / United Kingdom

iF Award
iF Gold Award
vítěz; inovace výrobků
nominace; design roku
ekologický výrobek roku
pět nejlepších vynálezů
cena za inovaci jízdních kol
nejlepší kompletní jízdní kolo,
nejlepší inovace
Gold Manus Award
Patnáct nejslavnějších vynálezů
prvních deseti let tohoto století

Eurobike
Eurobike
BikeBiz Awards
Brit Insurance
iGIZMO
Gadget Show Live
FietsVak
Taipei Int. Cycle Show

igus
British Library

Ceny

Languages

mailto:info@gocycle.com

