Eletricz lança bicicleta elétrica
com design futurístico e portátil
A Eletricz oferece para o consumidor brasileiro um modelo de bike elétrica
com design ousado e futurístico, premiado internacionalmente. É a Ozo-a
Hero, da marca israelense Inokim, que vem se destacando globalmente entre
os fabricantes de micros modais elétricos pela qualidade de seus produtos. Ela
é bivolt, e equipada com um motor de 240 W, que lhe garante velocidade
máxima de 25 km/h. Sua autonomia com uma única carga chega a até 60
quilômetros com o auxílio dos pedais. Se o usuário utilizar a bike sem pedalar,
a autonomia passa para até 32 quilômetros. Sua bateria de lítio (36 V/7,8 Ah)
é removível (com um sistema de trava antifurto), permitindo que o usuário a
retire facilmente e a leve para dentro de casa para ser recarregada na tomada
residencial. O tempo de recarga (aproximado) é de quatro horas.
Além de ser bem leve (22 kg), graças às peças e estruturas de alumínio, a Ozoa Hero tem dimensões compactas. Aberta, pronta para ser usada, ela mede
137 cm de comprimento, 59 cm de largura e 101,5 de altura. Com o guidão
dobrado, sua altura é reduzida para 77 cm (as outras medidas não mudam),
para facilitar a colocação num porta-malas ou num cantinho do escritório, por
exemplo. A bike tem capacidade para transportar até 100 kg. O modelo é
equipado com freios a disco na dianteira e na traseira e seus pneus são aro 16.
Ela também conta com sistema de suspensão traseiro.
O design futurístico da bicicleta é inspirado na letra Z. Sua estrutura foi
desenvolvida como uma linha contínua principal que liga todos os recursos da
bicicleta, como o guidão, roda dianteira, roda traseira motorizada, assento e
pedais. O desenho do quadro, juntamente com os pneus, forma a palavra
“Ozo”. Mas ela também pode ser parcelada, pelo site da empresa
(www.eletricz.com.br) em até 12 prestações fixas de R$ 915,00 – totalizando,
a prazo, R$ 10.980,00. Na loja física de São Paulo (SP), ela pode ser adquirida
em até 18 prestações fixas de R$ 610,00 ou à vista, por 9.882,00 (já com 10%
de desconto).
Para fugir dos grandes congestionamentos, as pessoas estão substituindo o
transporte convencional por meios alternativos de locomoção. A bicicleta
elétrica, por exemplo, desponta como uma das propostas de transporte que
mais cresce: ao todo já são cerca de 70 milhões de bikes (convencionais e

elétricas) rodando pelo país, segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).
A bicicleta elétrica portátil, portanto, têm despontado como uma opção
inteligente, sustentável e muito versátil para a mobilidade urbana no dia a dia,
pois cabe facilmente em qualquer cantinho.
SOBRE A ELETRICZ
A Eletricz iniciou suas operações em julho de 2018 com a missão de promover
a locomoção de curta e média distância, incentivando a valorização da vida ao
ar livre, a apropriação saudável das vias públicas e a mudança para um estilo
de vida mais saudável, divertido e econômico. Por isso, comercializa os mais
avançados veículos elétricos portáteis e desenvolve projetos e ações para
difundir e incentivar este novo perfil de mobilidade urbana. A empresa
comercializa monociclos, patinetes e bicicletas elétricas, mas os monociclos
respondem hoje por 80% do seu faturamento.
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