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facebook.com/cateye.bra

 SE VOCÊ GOSTA DE DESIGN, TECNOLOGIA           
 E PRECISÃO, VOCÊ MERECE UM CATEYE.

À VENDA NAS MELHORES LOJAS.
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CONHEÇA A NOVA LINHA DE CICLO-COMPUTADORES CATEYE.
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Distribuição Exclusiva para lojistas
0800 970 40 44

mecânico, só com a linha SUPER B. Não é à toa que somos SUPER até no nome. As ferramentas SUPER B são super 

Para conhecer a linha completa, basta acessar www.lmbike.com.br

















www.sensebike.com.br

Encontre o revendedor autorizado 
mais próximo de você: 0800-737-3673

Bicicletas elétricas. 

1ANO DE GARANTIA
*
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PEDALAR EM TODOS OS SENTIDOS.
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Apresenta um conceito inovador em sua 
estrutura de quadro que visa a versatilidade
e praticidade do seu usuário.  
Nesse modelo o guidão é mais alto, evitando 
uma posição desconfortável.
O selim com 2 molas proporciona mais 
conforto e durabilidade.
O sistema de bateria é removível e muito
fácil de recarregar, podendo chegar até 25k/h. 

Com uma linha completa de bicicletas convencionais e motorizadas,
a Track&Bikes sai na frente para buscar as novas tendências. 
Para um mundo mais sustentável, as bicicletas elétricas são
econômicas, não poluentes e muito práticas para o seu dia-a-dia.

Nesse modelo o usuário vai encontrar um produto mais robusto e com 
carenagem. Além disso, o produto oferece suspensão dianteira e baú 
traseiro de até 4 litros. Seu selim com 2 molas proporciona maior 
conforto e durabilidade.
O sistema de bateria é removível e muito fácil de recarregar, podendo 
chegar até 35k/h.

Autonomia de 
até 50km
Se carregado
corretamente

de 6 a 8 hs

www.trackbikes.com.br

250W

350W



























freio a disco
frontal Shimano

bateria de Ion de lítio 
36V10A removível

mais leve, não polui, e tem 
autonomia* de até 60km

mais segurança e 
efi ciência ao frear

A E-leeze desenvolveu 
uma bicicleta elétrica 
com os melhores 
componentes do mundo, 
mas falta algo: você!

modelo
europa

acesse nosso site e conheça todos os modelos:

E-leeze é uma bicicleta elétrica que 
atende aos mais rigorosos padrões 
de qualidade e é uma alternativa de 
transporte ecologicamente correto que 
vai facilitar a sua vida, sem deixar de 
lado as características de uma bicicleta 
comum. Nossa marca e nossos produtos 
foram inspirados no que os Alemães, 
esperam em termos de qualidade das 
bicicletas e bicicletas elétricas.
Fuja dos congestionamentos, evite 
esforço desnecessário, saia do 
sedentarismo e preserve o meio 
ambiente com a sua E-leeze. Conheça 
essa nova proposta de locomoção que 
vai revolucionar o seu dia-a-dia.

www.e-leeze.com

Visite nossa Loja no Shopping Mueller Piso G1 - Curitiba PR
Telefone: (41) 3324-9130

Entregamos para todo o Brasil, contate-nos:
Televendas: (41) 3015-4912

Qualidade e transporte inteligente

câmbio Shimano 
6 marchas

motor elétrico 250w 
sem escovas

tecnologia e 
suavidade para
suas pedaladas

conforto para
longas distâncias

V brake traseiro
melhor sistema de 

freios do mundo

farol de led
conforto e segurança 

para seus passeios 
norturnos

pedal assist e 
acelerador

pedalar fácil com 
a ajuda do motor 

elétrico

A ÚNICA BICICLETA ELÉTRICA 
COM SEGURO** DO BRASIL!

indicação da carga
da bateria e força

do motor

display luminoso

trava de
segurança

proteção extra 
para sua bike 

elétrica

dobrável Mountain 350 Mountain Europax

* Depende das condições e as variações do percurso
** Seguro deverá ser contratado pelo cliente
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Novo e único selante sustentável: látex, 
amônio e proteína livre.
Especialmente desenvolvido pelo P&D 
team da Joe's No-Flats para pessoas 
alérgicas e sensíveis.
Utilizável principalmente para aros e 
pneus sensíveis. Repara furos de até 5 
mm em pneus tubeless e em câmaras 
rapidamente.
Made in Israel

Desenvolvido cientificamente para prevenir 
furos em pneus de bicicletas.
Utilizável em pneus tubeless ou câmaras de ar.
Contém micropartículas selantes.




