
Pelas suas características quanto à capacidade de vencer subidas com inclinação acentuada e 
autonomia de 60/65 Km, fazem desta bicicleta a única do mercado com o sistema dois em um: força 
sugestiva e autonomia simpática. Desenvolvida pela Gingabike, foi usada nesta bicicleta a 
tecnologia triangular que consiste na conciliação de três elementos: propulsor, controlador e grupo 
energético.

Informação adicional
Esta máquina, por se enquadrar no espírito do Artº 112º. do Código da Estrada, é considerado 
velocípede, pelo que está dispensado o condutor da habilitação de licença de condução.
O seguro de responsabilidade civil, não sendo obrigatório é no entanto aconselhável.
Use capacete de protecção afivelado e ajustado quando circular com a bicicleta.

Especificações técnicas
Potência do motor: 250 Watts
Tensão do motor: 60 Voltes
Baterias SLA (chumbo ácido): 5 x 12v – 20 Ah
Autonomia máxima por carga: 60 / 65 Km
Peso máximo do condutor: 100 Kg
Medidas dos pneus: 16 x 2.50
Pressão de ar nos pneus: Min. 2,4 – Max. 3,1 bar

Vortex TWA



Este veículo está equipado com um motor de 500 Watts de potencia, ligado a um sistema de 
engrenagens o que lhe permite ter força para vencer inclinações na ordem dos 20º.
A principal inovação está no sistema de transmissão às duas rodas posteriores com eixo diferencial. 
Este sistema, baseado na mesma tecnologia dos automóveis, permite mais conforto e segurança na 
condução.
Montamos todas as rodas com 10”, para baixar a base de sustentação dotando o veículo de mais 
estabilidade.
Está também equipado com um selector de velocidades, permitindo ao condutor de forma rápida, 
seleccionar qual a velocidade máxima do veículo: 12, 17 ou 25 Km/hora.

Especificações técnicas
Velocidade máxima: 25 Km/h
Níveis de velocidade: 12-17-25 Km/h
Marcha atrás: sim
Travão de estacionamento: sim – rodas posteriores
Travões de tambor: nas 3 rodas
Peso máximo do condutor: 120 Kg
Potência do motor: 500 Watts
Tensão do motor: 60 Voltes Tensão das baterias: 60 Voltes

Triciclo - Vortex R3S

Capacidade das baterias: 20 Ah
Número de baterias: 5
Autonomia máxima por carga: 40 /45 Km
Medidas dos pneus: 16 x 3.00
Pressão de ar nos pneus: Min. 2,4 – Max. 3,1 bar
Peso bruto: 100 Kg
Bagageira sob o assento: sim



Classificado como motociclo pode por isso circular em vias rápidas e auto-estradas.
Este veículo é dos mais económicos do mercado da sua classe tendo em conta os excelentes 
equipamentos nele instalados, designadamente: Grupo de baterias; Controlador sinusoidal e Motor 
de última geração.
Agilidade em zonas de tráfego intenso é uma das características da sua estrutura.

Especificações técnicas
Potência Pico: 5.500 Watts
Potência Nominal: 4.000 Watts
Baterias: Lítio LiFepo4 60V – 50 Ah
Controlador: F.O.C. – 4Kw
Velocidade Máxima: 75 Km/h
Autonomia Máxima: 80 Km
Travão Frente: disco
Travão trás: disco

VORTEX FWR – 4000 Watts



Classificado como motociclo pode por isso circular em vias rápidas e auto-estradas.
Os excelentes equipamentos nele instalados, designadamente: Grupo de baterias; Controlador 
sinusoidal e Motor de última geração
fazem deste veículo um excelente meio de transporte: Rápido nas vias rápidas e ágil em zonas de 
tráfego intenso.
O seu peso e os seus 6 kw de potência, fazem deste veículo, talvez o mais rápido da sua classe.

Especificações técnicas
Potência Pico: 7.500 Watts
Potência Nominal: 6.000 Watts
Baterias: Lítio LiFepo4 72V – 50 Ah
Controlador: Sevcon – 6Kw
Velocidade Máxima: 85 Km/h
Autonomia Máxima: 100 Km
Travão Frente: disco
Travão trás: disco

VORTEX SWR – 6000 Watts



A bicicleta Eléctrica VORTEX SRS é já uma referência no mercado pelas suas características 
específicas quanto à capacidade de vencer subidas com inclinação acentuada. Desenvolvida pela 
Gingabike, foi usada nesta bicicleta a tecnologia triangular que consiste na conciliação de três 
elementos: propulsor, controlador e grupo energético.

Informação adicional
Esta máquina, por se enquadrar no espírito do Artº 112º. do Código da Estrada, é considerado 
velocípede, pelo que está dispensado o condutor da habilitação de licença de condução.
O seguro de responsabilidade civil, não sendo obrigatório é no entanto aconselhável.
Use capacete de protecção afivelado e ajustado quando circular com a bicicleta

Especificações técnicas
Potência do motor: 250 Watts
Tensão do motor: 60 Voltes
Baterias SLA (chumbo ácido): 5 x 12v – 12 Ah
Autonomia máxima por carga: 35 /40 KmPeso máximo do condutor: 100 Kg
Medidas dos pneus: 16 x 3.00
Pressão de ar nos pneus: Min. 2,4 – Max. 3,1 bar

VORTEX SRS – 6000 Watts



Classificado como motociclo pode por isso circular em vias rápidas e auto-estradas.
Os excelentes equipamentos nele instalados, designadamente: Grupo de baterias; Controlador 
sinusoidal e Motor de última geração
fazem deste veículo um excelente meio de transporte. As sua dimensões e pára-brisas generoso 
fazem desta máquina a verdadeira estradista.
Este veículo na sua classe, será dos mais velozes e com maior autonomia disponível no mercado.

Especificações técnicas
Potência Pico: 11.000 Watts
Potência Nominal: 9.000 Watts
Baterias: Lítio LiFepo4 84V – 50 Ah
Controlador: F.O.C. – 9Kw
Velocidade Máxima: 100 Km/h
Autonomia Máxima: 130 Km
Travão Frente: disco
Travão trás: disco

VORTEX NWR – 9000 Watts
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