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 راهنمای خرید اینترنتی دوچرخه برقی 

دارای موتور الکتریکی بوده که بدون هیچ   برقی دوچرخه ؟چیست برقی دوچرخه •

 .گونه فعالیت مکانیکی، امکان رکاب زدن آسان را برای فرد فراهم می کند

تامین انرژی دوچرخه های برقی به وسیله باتری است. دوچرخه های برقی در   •

رای شما دشوار بوده، امکان پیمودن آسان تر مسیر را مواقعی که رکاب زدن ب

 .فراهم می کنند 

این دوچرخه در واقع نسل جدیدتری از دوچرخه های معمولی بوده که امروزه   •

 .استفاده از آن در میان بسیاری از افراد رواج دارد

با توجه به یک سری نکات مهم می توانید جهت خرید اینترنتی این وسیله کاربردی   •

 .طریق سایت های فروشگاهی معتبر اقدام نماییداز 

 سواری دوچرخه عینک خرید راهنمای مطالعه: شنهادپی 

 نکات مهم هنگام خرید دوچرخه برقی 

 بررسی انواع دوچرخه های برقی

دارای مدل های متنوعی بوده که نیاز است قبل از خرید اطالعات جامعی در   برقی دوچرخه

 .مورد هر کدام از آنها کسب نمود

به عنوان مثال، برخی دوچرخه ها قابل استفاده در مسیرهای سنگالخی بوده و برخی دیگر  

 .جهت استفاده در مسیرهای جاده ای مناسب هستند

شما باید با توجه به سطح فعالیت خود، مدلی را انتخاب کنید که با نیازهای ورزشی تان 

 .هماهنگی داشته باشد

 دوچرخه های برقی شهری •

 .همانطور که از نامشان پیداست، جهت استفاده در شهر مناسب می باشند
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این مدل دوچرخه دارای امکانات جانبی متنوعی بوده که امکان رکاب زدن حتی در تاریکی  

 .شب را برای فرد فراهم می کند

برخورداری از کیلومتر شمار و نمایش میزان مسافت یا سرعت حرکت، جزو مهمترین  

 .تفاده از دوچرخه های برقی شهری به شمار می روند ویژگی های اس

 دوچرخه برقی کوهستان •

جهت استفاده در مسیرهای ناهموار و سخت، طراحی شده است. طراحی تایرهای پهن و  

 .محکم این دوچرخه، امکان راندن در مسیرهای ناهموار را برای کاربران فراهم کرده است

دسته از افرادی توصیه می شود که قصد رکاب زدن   استفاده از این مدل دوچرخه تنها به آن

 .در مسیرهای ناهموار کوهستانی را دارند

 دوچرخه برقی تاشو •

از جدیدترین مدل هایی بوده که در بازار موجود می باشد. این مدل دوچرخه دارای قابلیت 

 .تاشو بوده که باعث کاهش قابل توجه حجم آن خواهد شد

کیلوگرم بوده و استفاده از آن می تواند    120به تحمل وزن این مدل دوچرخه تنها قادر 

 .گزینه مناسبی برای عالقه مندان به دوچرخه سواری باشد

 توانایی تحمل وزن دوچرخه های برقی 

باید مد نظر قرار داد،  برقی دوچرخه یکی از مهمترین نکاتی که به هنگام خرید  •

 .توانایی تحمل وزن آن است

 .د در بازار قادر به تحمل وزن مشخصی هستندتمام دوچرخه های موجو  •

به همین خاطر بهتر است که به این فاکتور مهم قبل از خرید دوچرخه های برقی   •

 .توجه نمایید
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 بررسی اندازه دوچرخه های برقی

دوچرخه های برقی در سایزهای متنوعی تولید و به بازار عرضه می شوند. این   •

 .قرار دارند 28الی  12سایزها در رده بندی اعداد 

قبل از خرید بهتر است که با در نظر گرفتن سن و قد خود جهت انتخاب سایز  •

 .مناسب اقدام نمایید 

 .تنظیم هستند  البته ناگفته نماند که دوچرخه های برقی دارای زین قابل •

این مورد باعث خواهد شد تا افراد با قدهای گوناگون بتوانند به راحتی مسیر را   •

 .بدون هیچ مشکلی، رکاب بزنند

 در نظر گرفتن قدرت باتری و موتور دوچرخه های برقی

باید مد نظر قرار   برقی دوچرخه از جمله مهمترین فاکتورهایی که به هنگام خرید •

 .وتور آن استداد، قدرت باتری و م 

میزان آمپر باالی باتری باعث خواهد شد تا بتوان مسافت بیشتری را با دوچرخه   •

 .پیمود 

قدرت موتور دوچرخه رابطه مستقیمی با وزن دارد. افراد سنگین وزن بهتر است  •

 .مدلی را انتخاب نمایند که قدرت موتور آن، باال باشد

 بررسی برندهای تولیدی دوچرخه برقی

یگری که باید به هنگام خرید دوچرخه های برقی مد نظر داشت، بررسی  نکته مهم د 

 .برندهای تولیدی است

 .برندهای مختلفی در زمینه تولید لوازم حمل و نقل برقی فعالیت می کنند 

شناخت هر کدام از این برندها و آشنایی با ویژگی های تولیدی آنها باعث خواهد شد تا  

 .داشته باشید انتخاب آسان تری در این زمینه
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 دوچرخه برقی شیائومی  •

یکی از بهترین برندهای تولیدی بوده که از محبوبیت ویژه ای در میان خریداران برخوردار  

 .است

 .این مدل دوچرخه جهت حمل و نقل درون شهری گزینه بسیار مناسبی به شمار می رود

 دوچرخه برقی جاینت  •

از جمله مدل های دیگری است که می توان در بازار یافت. طراحی این مدل دوچرخه به  

 .نحوی است که می توان در مسیرهای شهری یا کوهستانی از آن استفاده نمود

خه فوق حرفه ای جهت پیمودن مسیرهای دشوار و ناهموار هستید،  اگر به دنبال یک دوچر 

 .توصیه ما به شما خرید مدل جاینت است

 خرید دوچرخه برقی 

یکی از بهترین و کاربردی ترین وسایل حمل و نقل بوده که می   برقی دوچرخه •

 .توان از آن در مسیرهای مختلف شهری، کوهستانی و… استفاده نمود 

این وسیله حمل و نقل برقی در بازار موجود بوده که انتخاب  مدل های متنوعی از  •

 .خریداران را با دشواری همراه کرده است

در میان بسیاری از خانم های عالقه مند   زنانه برقی دوچرخه امروزه، استفاده از •

 .به دوچرخه سواری رایج شده است

یا حضوری  شما می توانید با توجه به یک سری نکات مهم جهت خرید اینترنتی  •

 .این محصول از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید
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 قیمت دوچرخه برقی

دوچرخه های برقی مدل های متنوعی داشته که هر کدام از آنها جهت استفاده در  •

 .مسیرهای مشخصی طراحی شده اند

به عنوان مثال، شما نمی توانید از دوچرخه های شهری در مسیرهای سنگالخی و   •

 .ی استفاده نمایید ناهموار کوهستان 

به همین خاطر بهتر است که در ابتدا نیازتان را مشخص کرده و با بودجه ای که   •

 .مدل مناسب اقدام نمایید مد نظر دارید جهت انتخاب

 روش نگهداری از دوچرخه برقی

تمام قسمت های دوچرخه خود را به خوبی تمیز کرده و نسبت به روغن کاری   •

 .موتور به صورت دوره ای، حساسیت ویژه ای نشان دهید

قبل از رکاب زدن در مورد تنظیم باد الستیک های دوچرخه اطمینان کامل کسب   •

 .نمایید

ات،  دوچرخه خود را به صورت دوره ای از لحاظ سالمت پیچ ها، پره ها و قطع •

 .مورد بررسی قرار دهید 

به شارژ کامل باتری دوچرخه توجه ویژه ای نشان دهید. بهتر است دوچرخه خود   •

 .را در مکان خشک و خنک نگهداری کرده تا طول عمر استفاده از آن افزایش یابد 
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 جمع بندی خرید اینترنتی دوچرخه برقی 

توان از آن در مسیرهای    ، یکی از بهترین وسایل حمل و نقل بوده که میبرقی دوچرخه

 .مختلف شهری، جاده ای، کوهستانی و… استفاده نمود

البته بهتر است با در نظر گرفتن نوع فعالیت خود، مدلی را که با نیازتان تناسب داشته باشد  

 .را جهت خرید انتخاب نمایید

رید دوچرخه  در این مقاله سعی بر آن شده تا شما را با مهمترین نکات تاثیرگذار به هنگام خ 

 .های برقی آشنا نماییم

 


