
 

TESTI | Retkipyörät 

  

AEG ComfortDrive keskimootto-
ri 100Nm vääntömomentilla. 

 

LCD-näyttö ja ProKey-sirulla 
toimiva käynnistyksenesto. 

Tour 64 km 
Tasaisella >100 km 

 HINTA 2399 €
Paino 24,7 kg (sis. polkimet) 

  

 
  

    

 

 

 Runko Aluminiinia  
 Etuhaarukka Suntour  
Jarrut hydr. levyjarrut   
 Shimano  

Vaihteet Shimano Deore 9-v 
Valot Edessä Prophete 70lux 

Takana: Prophete 
huomiovalo 

  

Renkaat Continental 42-622 
  

Lisäksi Yksi runkokoko kaikille
  

Avustusjärjestelmä AEG 576 Wh 
Moottori  AEG 100Nm 

  

* Hyötykuorma = Kuljettaja+tavarat 

VALMISTAJA
Prophete GmbH & Co KG 
Tel.: 05242-41080 
vertrieb@prophete.de 

 OMINAISUUDET
AJOKÄYTTÄYTYMINEN

Rauhallinen                  Ketterä 

ISTUMA-ASENTO

  
Pysty                   Urheilullinen

 

SOVELTUVUUS

Matka                             Retki 

 

Hyötykuorma* 125 kg
Runkokoko Diamant: 55 cm; 

Trapez: 52 cm

AKUN KANTAMA

HyväArvosana

Hinta-suorituskyky

Voimakas moottori, 
tehokkaat jarrut, kirkas 
valo 
Tehokas moottori vaatii 
totuttelua

Muotoilu

Käytännöllisyys

Turvallisuus

Mukavuus

Ajo-ominaisuudet

Avustusjärjestelmä

Varustelu
 AVUSTUSJÄRJESTELMÄ 
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AUSSTATTUNG

Prophete on antanut 
Entdecker-huippumallilleen 
lisänimityksen Sport – aivan 
oikeutetusti. Pyörä pitää sen, 
mitä nimi lupaa: pyörässä on 
28 tuuman renkaat, ja AEG:n 
voimakas moottori antaa sille 
todelliset sprintterin omi-
naisuudet. Kaikkien Entdecker-
mallien tavoin Sportinkin muo-
toilu on miellyttävä, ja se 
muistuttaa ulkonäöltään lähin-
nä pitkän matkan retkipyörää. 
Yläputken hienoinen kaarevuus 
ja matala profiili korostavat 
tätä vaikutelmaa. Istuma-
asento on mukava ja sopii 
retkipyöräilyyn. Prophete on 
s i j o i t t a n u t t ä h ä n 
retkipyöräsarjan huippumalliin 
muutamia ekstraominaisuuk-
sia: vankka tavarateline sivu-
laukuille, kirkas etuvalaisin, 
luotettava 10-vaihteinen Shi-
mano Deore -ketjuvaihteisto 
sekä hyvin ohjattavat, reilun 
kokoiset Shimanon levyjarrut.

Herkules pitkälle matkalle 
Sprintterin pyörästä tekee – pol-
kijan reisilihasten lisäksi – AEG 
Comfort Drive -keskimoottori. 
Liikkeellelähtö ylämäkeen ja pie-
net välikiihdytykset sujuvat mai-
niosti jo Eco-tilassakin. Boost-
tilassa laitteen koko voima ote-
taan käyttöön. Ylämäessä moot-
tori työntää niin voimakkaasti, 
että se tuntuu melkein ylimitoite-
tulta. Tottuneista ajajista tämä on 
varmasti hauskaa, aloittelijalta se 
vaatii vähän totuttelua. Entdec-
ker Sport osoittautuu erittäin 
hyväksi retkipyöräksi, myös 
useamman päivän pyörämatkoil-
le. Lisäksi siinä on paljon muka-
vuutta, esimerkiksi ohjaustanko 
ja satula. Jousitettu satulankan-
natin puuttuu, se olisi piste i:n 
päälle. Pyörä sopii ihanteellisesti 
kohtalaisen vuoristoiseen maas-
toon, mutta Alpeillakaan sen 
rajat eivät tule vastaan. Geomet-
ria antaa paljon vakautta kette-
ryyden kärsimättä. Ärhäkkä 
moottori innostaa sporttiseen 
ajamiseen, mikä saattaa syödä 
akun kantamaa. 

PROPHETE Entdecker eSport 

Urheilullinen voimapakkaus
YHTEENVETO 

Entdecker eSport 
antaa mahdollisuuden 
ajaa missä vain ja se 
on varustettu laaduk-
kailla komponenteilla 
ja voimakkaalla moot-

torilla

mailto:vertrieb@prophete.de

