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Anders Adielsson på Älvängens cykel har fixat fram en Lifebike, en modern hybridcykel, som kommer att lottas ut i Ale HF:s Handla- och vinn lotteri. Elcykelns värde är 10 000 kronor.

Elcykeln kan bli din Elcykeln kan bli din 
på söndagpå söndag
Handla och vinn – en 
elcykel värde 10 000 
kronor.

Ale HF arrangerar 
ånyo ett storslaget lot-
teri, men denna gång är 
det inte en platt-tv som 
väntar vinnaren.

– Vi tyckte att en elcy-
kel låg mer rätt i tiden 
med tanke på årstiden, 
säger klubbens ordfö-
rande Kent Hylander.

I Handla- och vinnlotteriet med-
verkar alla som handlar för 
minst en hundralapp. Kunden 
erhåller en lott för varje spende-
rad hundring. Lotteriet har ar-

rangerats av Ale HF ett antal 
julmarknader med en platt-tv 
som förstapris. Spänningen runt 
dragningen i slutet på markna-
den tvingade helt enkelt fram en 
fortsättning.

– Det är ett enkelt lotteri att 
arrangera och stimulerar ju 
folk att handla samtidigt som 
en kund premieras. Älvängens 
Cykel kunde få fram ett rik-
tigt bra erbjudande på en elcy-
kel och det känns riktigt kul att 
kunna locka med något attrak-
tivt, säger Kent Hylander.

Lifebike i potten
I potten ligger alltså en så kallad 
Lifebike. Det är den nya elcykeln 
med inbyggd motor. Du trampar 
som vanligt, men utan att an-
stränga dig i uppförsbackar. Man 
kan enkelt uttrycka det som att 

man trampar utan motstånd. 
Tänk dig att du sitter på en mo-
tionscykel med lägsta ansträng-
ning. Pedalerna måste alltså 
vara i rörelse så att eldriften ak-
tiveras och hålls igång. Kan det 
bli enklare och mer miljövänligt?

Fem timmars laddtid
Du laddar litiumbatteriet enk-
last över natten. Det har hög ef-
fektivitet och har låg påverkan 
på miljön. Det tar normalt fyra 
till fem timmar att ladda bero-
ende på laddningsgraden, dvs 
hur mycket du använt batteriet 
sedan senaste laddningen. Ka-
paciteten är 60W. Efter 6 måna-
ders användning är batteriets 
kapacitet 85%.

Cykelns maximala hastighet 
är begränsad till 25km/h. Detta 
i enlighet med Svensk lagstift-

ning. Du bör inte överskrida 
maxhastigheten för din egen och 
andras säkerhet.

Det finns tre olika hastighets-
nivåer att välja mellan. Låg, 
medium och hög. Vid den låga 
nivån är hastigheten ca 18 km/h. 
Medium är 22 km/h och hög som 
är 25km/h. Du styr hastigheten 
genom att trycka på plus/mi-
nus-knapparna på kontrollpane-
len. När du leder cykeln finns en 
speciell knapp för detta, 6km/h. 
Kontollpanelen visar också bat-
teriets laddningsgrad med hjälp 
av fyra olika indikatorer.

För Älvängens Cykel är Lifebi-
ke en tämligen ny produkt i sor-
timentet. Den dök upp för ett år 
sedan i TV4.

– Den är ett led i deras mil-
jöarbete. De har marknadsfört 
den stenhårt och sålde slut alla 

cyklar förra året. I år hoppas de 
sälja 40 000 cyklar, vilket mot-
svarar 10% av marknaden. El-
cykeln är på stark frammarsch, 
säger cykelhandlare Anders 
Adielsson.

Under vårmarknaden finns 
det ett bra tillfälle att provcykla 
underverket.

– Det borde alla göra. Det är en 
rolig kick, säger Adielsson som 
dessutom tror att försäljningen 
borde kunna öka.

– Många företag och inte minst 
kommuner är miljömedvetna. 
Hade jag bara haft lite mer tid 
att marknadsföra cykeln så hade 
jag säkert sålt fler, säger han.

❐❐❐

Kl 15.00 avgörs vem som vinner drömcykeln – dragning på scen mitt i centrum
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