
CykelpassBultenBike 
Tillverkare CargoBikeMonkeys Modell Radlader Pinion 1.12

Årsmodell
2022

Typ

Democykel

km
300

Färg
lava grey matt

Status Summering
10 / 10

Ram & 
komponenter

10 / 10
Lack 10 / 10

Däck 9 / 10Drivlina 10 / 10

Vinterdäck ingår NejBroms 9 / 10

Servicehistorik Ja

Garanti
2 år full garanti

Kommentar
Inkl. tillbehör, dynamobelysning, mm

Att tänka på med din cykel
Bromsar är livsviktiga. Låta kolla bromsarna
regelbunden, senast alla 2-3000 km. Blir bromsen
mjuk eller låter mycket låt en verkstad kolla.
Drivlinan utsätts för stora krafter och slitage. Smörj
kedjan regelbunden. Vid kedjedrift töjs kedjan och
dreven deformeras långsamt. Låt drivlinan bli
kontrollerad alla 1500-3000 km. Har din cykel
remdrift räcker det med att hålla remen ren. Smörj
inte. Kontrollera spänningen på bälten regelbunden. 
Sätter du själv på pedaler tänk på att vänster pedal
har vänstergående gäng. Dra åt pedaler hård med
rätt verktyg.
Försäkring: Cykeln ingår vanligtvis i din
hemförsäkring. Kolla eventuell maxbelopp där.
Service: Ny cykeln efter 5-800 km. Sen regelbunden
efter 1500-2000 km eller årligen.

När du får cykeln ställ in sadelns höjd och lutning
efter dina behov. Sadeln ska vanligtvis vara
horisontellt. Ställ in styret så att du sitter bekväm.
Kontrollera att skruven på styret är åtdragen enl.
rekommendation.
Pumpa däck. Däcken ska ha 3,5 bar om inte
annat anges på däcket.
Kolla ekrar. Lastcyklar är tunga. Knacka på ekrarna
lite och då och då. Det ska ge en hög metalliskt ljud.
Låter det dovt är det dax för service.
Batteri. Våra moderna batterierna behöver ingen
särskild vård. Cyklar du inte under en längre tid
rekommenderas dock att ta ut batteriet från cykeln
och ladda en gång i månaden. Batterierna har en
viss livstid. Vid ett par års ålder, mycket användning
och kallt väder kan kapaciteten av batteriet sjunka
en del.
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