
 

 

PRESSEMELDING 
 
Revolusjon med elektriske PowerBikes! 
 
Elektriske sykler blir mer og mer populært, samtidig som det kommer nye og spennende 
trender og bruksområder. Med dette som utgangspunkt har Bromoli Electric utviklet et 
nyskapende konsept for bruk av sykkelen hele året, i byen, på hytta eller jakt og fiske. Ekstrem 
ytelse og rekkevidde i kombinasjon med tilbehør for nyttebruk skal det skandinaviske 
markedet erobres under mottoet - no matter what! 

 

Bildet viser Bromoli G1, elektrisk fatbike med rekkevidde inntil 200km (foto: Bromoli Electric) 

Ny kjøreopplevelse 
Når du kjører en Bromoli PowerBike vil du merke med en gang at dette er den råeste 
serieproduserte elektriske sykkelen på markedet. Den tilfredsstiller alle forventninger fra 
kresne brukere som stiller høye krav til kvalitet og ytelse. Den har fete dekk og ekstrem 
rekkevidde, og går like bra på snø som på asfalt. 
 
Nye bruksområder 
-Vår filosofi er at en elektrisk sykkel fra Bromoli skal kunne brukes gjennom hele året, enten 
det er i byen, på fjellet eller i snøen- sier en entusiastisk Cato Waldal Sveen i Bromoli 
Electric. Med bakgrunn i dette er alle modeller fra Bromoli utstyrt med store og brede dekk 
med mye luft i (fatbikes). Fordelen med dette er mange, på hardt underlag som asfalt gir de 
utrolig god fjæring, og på snø og is har man både godt grep og man flyter godt oppå snøen. 
Disse egenskapene kombinert med kraftig ytelse, lang rekkevidde og spesialutviklede 
tilbehør, gir brukeren en ekte Bromoli-følelse - no matter what! 
 
 



 

 

 
Tre modeller 
Den første generasjon av sykler fra Bromoli Electric består av tre modeller, og enten man vil 
ha en urban sammenleggbar modell eller en utpreget kraftpakke til bruk på jakt i fjellet har vi 
en løsning. Syklene koster fra 20.000 og oppover, avhengig av modell og rekkevidde. Som 
tilbehør finnes spesialutviklede hengere for jakt eller varetransport i tillegg til solcellelader og 
annet nyttig utstyr. Alle sykler er beregnet for bruk sammen med henger. 
 
God respons 
-Dette er en nisje i et kraftig voksende marked og responsen har vært helt utrolig - sier Sveen, 
som har ambisjoner om å erobre markedet i hele skandinavia. 
 
 

 
 
Bromoli Electric utvikler, produserer og selger kraftige elektriske sykler for bruk hele året. 
 
Bromoli Electric 
post@bromoli.com 
www.bromoli.com 
tlf: +47 936 57 875 
 
 
 


