
KALKHOFF IMPULSE EVO MOTOR

 Kalkhoff Impulse motor EVO  - výkonný, tichý, optimálně integrovaný
 
• Vyšší výkon díky efektivnějšímu elektromotoru
• Posílení převodovky na max. 100 Nm kroutícího momentu
• O 20% snížený šum
• Další snímače integrované do motoru pro hladký běh motoru a převodovky
• Systém osvětlení pomocí motoru
• Rychlejší přenos dat díky CAN sběrnici komunikačního systému
• Impuls Evo Speed - varianta pro podporu rychlosti až 45 km / h 
 

Kalkhoff Impulse motor Evo RS - sportovní verze

Verze Evo RS se profiluje jako nejsilnější motor na trhu s elektrokoly s kroutícím momentem 
až 100 Nm . Dokonce i rozmazlení E-bikeři jsou překvapeni výkonem a zrychlením. Motor je 
optimalizován pro sportovní využití. Díky větším výkonovým rezervám má impulse Evo RS 
-rychlostní motor, který spolehlivě podporuje až 45 km / h. 

 



 

Baterie Impulse Evo a Evo RS - nejvíce energie pro každou variantu
Ať už je baterie plně integrována do spodní trubky nebo umístěná za sedlovou trubkou - obě 
varianty Evo baterie jsou připravené se stejnou technologii. Se 17Ah kapacitou nabízí 
obrovskou výkonovou rezervu - v ideálním případě až pro dojezd 205 km (na nejnižší úroveň 
podpory, za optimálních podmínek a při plném nabití). Životnost, jednoduchost použití a 
rychlé nabíjení jsou další přednosti nové generace baterií. Díky dvojí funkci nabíjecího 
konektoru, který zároveň funguje jako servisní rozhraní - se velmi zjednoduší aktualizace 
softwaru. 

Impulsní Evo LCD Smart
 
Nový impuls Evo využívá inteligenci smartphonů a můžeme ho využít nejen jako palubní 
počítač, ale díky Bluetooth modulu také jako navigační systém. Standardní USB konektor 
umožňuje nabíjení chytrých telefonů.

Kromě zobrazení směrových šipek, názvu ulice a vzdálenosti jsou vždy k dispozici:
• Čas
• Stupeň podpory
• Kapacita baterie



• Rychlost 
• Kadence
• Průměrná cestovní rychlost
• Ujetý denní počet kilometrů / Čas cesty
• Celková ujetá vzdálenost 

 
Impulsní jednotka Evo Control
Zajišťuje jednoduchou a pohodlnou manipulaci a zároveň plnou kontrolu nad provozem e-
kola. Ovládač je ergonomicky dokonale tvarovaný a elegantně podsvícený. Budete bezpečně 
ovládat všechny funkce i když nesundáte  ruku z řídítek.

Impulse Evo navigační aplikace
 
je založená na osvědčeném softwaru Naviki puls pro Evo navigační aplikaci. Rozdělení 
funkcí je jasně definováno. Smartphone poskytuje výpočetní výkon, navigační aplikace 
zpracovává orientaci na mapě a Evo-screen ovládání základních navigačních funkcí.
Takto zůstává smartphone chráněný v kapse a šetří kapacitu baterie a display umístěný na e-
kole převezme funkci displaye.
Software Naviki poskytuje mapy pro Německo a Evropu, stejně jako například rozsáhlé 
funkce:
• výpočet trasy "start-cíl" na základě kapacity akumulátoru
• uchovávání vlastních cest a využití Naviki tras
• integrace zajímavých cstovních bodů (hotely, restaurace, cyklistické obchody ap.)
• automatický záznam skutečné cesty
• synchronizace všech tras s uživatelským účtem Naviki
• rozsáhlá editace a zobrazení volby

 



NOVINKA: Karbonový řemen
Carbon Belt zajišťuje požitek z jízdy, bezúdržbový provoz a dlouhou životnost. Nekoroduje, 
nedrží nečistoty, nevrže. Tento rozvodový řetěz je vyvinutý a speciálně upravený pro potřeby 
Kalkhoff high-tech rozvodový řemen, ve spojení se systémem motoru Kalkhoff, který má 
speciální Shift-sensing technologii - pro plynulé řazení pod zatížením, pro optimální výkon a 
zcela nový zážitek z jízdy. Kromě výrazně měkčího, přímého řízení nabízí tento řemenový 
pohon mnoho výhod, zejména při manipulaci s kolem a během nošení. Carbon Belt je 
bezúdržbový, odpadá nezbytné napínání řetězu, jakož i čištění a olejování. Kromě toho, že je 
podstatně odolnější, nehrozí znečištění oděvu.  

 

Komfortní     středové  -  motory s   mnoha způsoby využití  :  

  

Impulse Evo

Inovace a integrace k dokonalosti
• Tichý, ale výkonný motor
• Vysoká kapacita baterie za příplatek - radost z nekonečné jízdy
• Snadná manipulace a jenoduché připojení smartphonu

MOTOR 36 Volt 250 Watt // 36 Volt 350 Watt Speed
PODPORA do 25 km/h // do 45 km/h Speed
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STUPNĚ POMOCI Eco / Sport / Power // Ultra (Speed)
BATERIE 17 Ah (612 Wh)
DOJEZD do 205 km // do 80 km (Speed)
DOBA NABÍJENÍ do 6 hodin
POČET NABÍJECÍCH CYKLU 1100 nabíjecích cyklů

DISPLAY IMPULSE EVO Smart Display s Bluetooth a USB 
nabíjením

OVLÁDÁNÍ Nahbedienteil s tlačítky

Impulse Evo RS - sportovní verze
• Maximální kapacita baterie 612 Wh
• Kryt motoru je optimalizován pro sportovní využití
• Rychlost verze podporuje až 45 km / h
• Včetně propojení smartphonu  a navigační aplikace

MOTOR 36 Volt 250 Watt // 36 Volt 350 Watt Speed
PODPORA do 25 km/h // do 45 km/h Speed
STUPNĚ POMOCI Eco / Sport / Power // Ultra (Speed)
BATERIE 17 Ah (612 Wh)
DOJEZD do 205 km // do 80 km (Speed)
DOBA NABÍJENÍ do 6 hodin
POČET NABÍJECÍCH CYKLU 1100 nabíjecích cyklů

DISPLAY IMPULSE EVO Smart Display s Bluetooth a USB 
nabíjením

OVLÁDÁNÍ Nahbedienteil s tlačítky



Impulse 2.0

Motor prověřený dlouholetým používáním
• Systém pohonu "Made in Germany"
• Shift-senzor technologie pro plynulé řazení
• Rychlý pohon a jemnější řazení
• Rychlý a výkonný rozjezd a zrychlení

MOTOR 36 Volt 250 Watt // 36 Volt 350 Watt Speed
PODPORA do 25 km/h // do 45 km/h Speed
STUPNĚ POMOCI Eco / Sport / Power // Ultra (Speed)
BATERIE 11 Ah (396 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh) /17 Ah (612 Wh)
DOJEZD do 205 km // do 80 km (Speed)
DOBA NABÍJENÍ do 6 hodin
POČET NABÍJECÍCH CYKLU 1100 nabíjecích cyklů
DISPLAY LCD Compact / LCD Big / LCD Ergo
OVLÁDÁNÍ Nahbedienteil s tlačítky

Bosch
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Výkonný ve dvou verzích.
• Dvě verze: Performance a Active
• Pohodlná, silný plynulý chod, krátké doby nabíjení
• Nová výkonná 500 Wh baterie
 
MOTOR 36 Volt 250 Watt  
PODPORA do 25 km/h  
STUPNĚ POMOCI Eco / Tour / Sport / Turbo
BATERIE 11,1 Ah (400 Wh) 13,8 Ah (500 Wh)
DOJEZD do 180 km  
DOBA NABÍJENÍ do 5 hodin
POČET NABÍJECÍCH CYKLU 1100 nabíjecích cyklů
DISPLAY LCD 
OVLÁDÁNÍ Nahbedienteil s tlačítky

 

XION
• Systém pohonu "Made in Germany"
• sportovní, přesto harmonické jízdní vlastnosti
• Hill Descent Assist (zpomaluje na předem stanovené maximální rychlost)
• rekuperace pro využití energie při brzdění

MOTOR 36 Volt 250 Watt  
PODPORA do 25 km/h  
STUPNĚ POMOCI 5 stupňů podpory, 2 stupně rekuperace
BATERIE 14,5 Ah (522 Wh)
DOJEZD do 120 km  
DOBA NABÍJENÍ do 5 hodin
POČET NABÍJECÍCH CYKLU 1100 nabíjecích cyklů
DISPLAY TFT podsvícený
OVLÁDÁNÍ Nahbedienteil s tlačítky



Groove

Jednoduchý, dobrý pohon za solidní cenu
• Nový LCD displej s funkcí otáčkoměru
• Nový Tretlagersensor + Software
• osvětlení stisknutím tlačítka z baterie
• Eco 15 km / h, Sport 20 km / h, Power 25 km / h

MOTOR 36 Volt 250 Watt  
PODPORA do 25 km/h  
STUPNĚ POMOCI Eco / Sport / Power
BATERIE 9 Ah (324 Wh)
DOJEZD do 60 km  
DOBA NABÍJENÍ do 4 hodin
POČET NABÍJECÍCH CYKLU 1100 nabíjecích cyklů
DISPLAY LCD
OVLÁDÁNÍ Nahbedienteil s tlačítky
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