
AKTIV SUND ELCYKLEN
EN ELCYKEL UDVIKLET I SAMARBEJDE MED ÆLDRE SAGEN

• Bliv fortrolig med din elcykel et roligt og trygt sted, før du begiver 
dig ud i trafikken.

• Husk at motoren kan fortsætte med at trække nogle sekunder, 
efter du er stoppet med at træde i pedalerne. 

• Vær ekstra opmærksom. Din hurtigere fart kan overraske dine 
medtrafikanter. 

• Tilpas hastigheden efter forholdene og dine medtrafikanter  
– skru ned eller sluk helt for motoren.

• Brug ikke forbremsen alene. Især i glat føre og ved skarpe sving 
skal du være forsigtig. 

• Hold altid begge hænder på styret, undtagen når du giver tegn.
• Sørg for at have din fulde opmærksomhed rettet mod  

trafikken – mobiltelefon og musik tager dit fokus
• Husk din cykelhjelm!
• Vær synlig i trafikken! 
• Sørg for at holde din elcykel i god stand. Det øger sikkerheden.

Rådene er udviklet af Ældre Sagen i samarbejde med 
Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet.

Hvidemøllevej 9-11
DK - 8920 Randers NV.

+45 86 42 33 33 
info@hfchristiansen.com
www.hfchristiansen.com

10 GODE SIKKERHEDSRÅD

Aktiv Sund elcyklen er skabt i et samarbejde mellem Ældre Sagen og cykelmærket 
Winther, som designer kvalitets-cykler til danske forhold. Elsystemet er udviklet 

af Promovec i Århus, så Aktiv Sund elcyklen er en helt igennem dansk cykel.
 

Gennem et langt forløb med forsøg og tilpasning gav en række test-piloter fra Ældre 
Sagen for tre år siden Winther det bedste grundlag for at skabe en elcykel, som springer 

direkte ud af brugernes behov.
 

Aktiv Sund elcyklen blev hurtigt efterspurgt. 
Det er der en grund til, svaret fra test-piloterne var klart:

En elcykel skal ligne en almindelig cykel. For test-piloterne betød det en elcykel med 
fodbremse og et let udseende. Og så er det vigtigt for brugerne, at fornøjelsen ved at 
cykle ikke bliver overtaget af teknik. Der må ikke være flere knapper end nødvendigt. 
Oplevelsen af en elcykel skal ligge så tæt på at køre på en almindelig cykel som muligt.

 
Det er den enkle hemmelighed bag Aktiv Sund elcyklen.

Yderligere information om forhandler og cykel se: 
aktivsund-elcyklen.dk

Kvalitets elcykler
Let og brugervenlig

Udviklet til dansk klima
Rækkevidde op til 130 km 

DK´s bedste garanti på motor og batteri

Et godt tilbud til alle Ældre Sagens medlemmer som samtidig køber 
en Winther Aktiv Sund elcykel (værdi 729,- )

Tilbudspris

Kr. 249,-

Sidespejl: 
Stort rundt sidespejl i 

venstre side.

Passer til 7 gear drejegreb
Mange mennesker døjer med gigt i hænder og 

fingre, de får derfor aldrig drejet deres gearvælger 
til det rigtige gear. 

Med gearstangen er problemet nu løst, enkelt godt 
greb som sikrer fuld kontrol over gearskiftet. 

Montres hurtigt og enkelt direkte oven på drejegrebet.

Refleksvest: 
med ‘Aktiv Sund’-tryk på ryggen 

og store ‘EL’-bogstaver i 
refleksfarve.

Limar-cykelhjelm: 
Tilpasser sig hovedet nemt og bekvemt.  Fås i flere designs og farver.

AKTIV SUND-ELCYKLEN

VÆR OPMÆRKSOM PÅ.. .WINTHER SUPERBE GEARSTANG

SIKKERHEDSPAKKEN

Batteri:  På en elcykel kommer man typisk til at køre længere ture end på en almindelig cykel. 
Derudover kan forhold som et kuperet terræn, vægt på cyklen, vind og vejr m.fl. kræve mere af 

batteriet. Vi anbefaler, at du vurderer dit behov, og opgraderer til et større batteri. Det vil sikre dig, 
at du har rigeligt med strøm til selv de længste cykelture.

Display: Herfra styres strømmen svarende til speederen i en bil. Ønskes et større display 
med flere funktioner såsom aflæsning af antal kørte kilometer, hastighed mm. kan det nemt 

eftermonteres. Forhør din cykelhandler herom. 

Bremser: Bagbremsen er en fodbremse og forbremsen er en effektiv skivebremse, som er meget 
let at dosere. For optimal opbremsning anbefales det at bruge fodbremsen og håndbremsen 

samtidigt. 

DET SIKRE VALG

DET SIKRE VALG



Winther Superbe er testet og godkendt af Ældre Sagens egne medlemmer.  
Komplette elcykler med alt hvad du skal bruge for at få en rigtig god og sikker 

oplevelse på vejene.

Vælg den Winther Superbe der passer bedst til dig og dine behov. 2018 
programmet er forfinet og justeret for at dække et stigende behov på 

elcykelmarkedet.   

Når du skal vælge din nye Winther Superbe elcykel, skal du være opmærksom på, 
at du får den rigtige størrelse på cyklen samt at selve elcyklens motor passer til dit 

behov. Læs kort her på siderne om forskellene på Winther Superbe 1, 2 og 3.

EN BRUGERVENLIG ELCYKEL

5. Simpelt og enkelt display

6. Ergonomiske greb

7. Forberedt til kurv.
Stabilisatorfjeder 
formonteret

8. Elsystem er udviklet 
til det danske klima og 
danske forhold

10. Punktérhæmmende dæk

9. Ekstra kraftigt støtteben, 
så cyklen står stabilt

4. Justerbar frempind

11. Lav indstigning

2.  Japansk Li-ion batteri, op til 3 
forskellige størrelser. Batteristørrelse 
kan vælges efter behov

3. Komfortabel sadel, 
som passer til både 
damer og herrer

1. Fastmonteret for- og 
baglygte der betjenes fra 
styret, og som fungerer 
med elsystemets batteri

1+2 3 4 6 8 9

Disse punkter er standard på alle Aktiv Sund elcykler:

STANDARDUDSTYR

BATTERI

Enkel og let betjening samt den letteste af de 3 elcykler. Motoren er placeret i forhjulet, hvilket 
medfører, at det føles som om, at man bliver trukket fremad. Selvom benene ikke er, hvad de 

har været, kan man med en Winther Superbe 1 komme let og ubesværet frem overalt. 

Enkel og let betjening. Motoren er en centermotor, som er placeret ved pedalerne. Det 
føles meget lig at cykle på sin almindelige cykel men nu med hjælp. Centermotoren kræver 

en lidt mere aktiv cyklist end f.eks. Winther Superbe 1. Det betyder, at man skal kunne 
træde og lægge en vis kraft i pedalerne, da hjælpen fra motoren ellers vil føles begrænset.

Fåes også i farven:

Damemodellen 
fåes også i farverne:

Ekstra komfortudstyr såsom: stort center display, lukket kædekasse, diskret 
affjedring i forgaffel og sadelpind, hvilket gør cykelturen ekstra behagelig, hvis den 
ofte foregår på ujævne veje. Ligesom Superbe 2 er Superbe 3 monteret med en 

centermotor, hvor man skal være lidt mere aktiv for at få glæde af den ekstra hjælp.

WINTHER SUPERBE 1 WINTHER SUPERBE 2 WINTHER SUPERBE 3

Vejl. udsalgspris Kr. 16.999,-

 281 WH / 7,8 AH - Ca. 30-50 km. Standard
 374 WH / 10,4 AH - Ca. 40-80 km. 1.000 kr. for opgradering
 561 WH / 15,6 AH - Ca. 60-130 km. 3.000 kr. for opgradering

inkl. standardbatteri Vejl. udsalgspris Kr. 14.999,- inkl. standardbatteri 
Vejl. udsalgspris Kr. 12.499,- inkl. standardbatteri 
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