
T418-S
1000W 60V  
með hljómflutnings- 
tækjum.  

440.000 kr. 

T408-3 
1000W 60V  
með hljómflutnings- 
tækjum.  

370.000 kr.

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU 
RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.  
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 415 1690  
EÐA SKOÐIÐ ÚRVALIÐ Á WWW.EHJOL.IS

ehjól   ı   Austurmörk 4   ı   810 Hveragerði   ı   sími:415 1690   ı   ehjol@ehjol.is   ı   www.ehjol.is

T415
1000W 60V  

370.000 kr. 

S600
1000W 60V 
með hljómflutnings- 
tækjum. 

495.000 kr.

T412-3
1000W 60V

310.000 kr. 

T409 tveggja manna
1000W 60V 
með hljómflutnings- 
tækjum. 

490.000 kr.

VERÐLISTI 2019

Litir:  
Coffee 
Rautt  
Svart 
Hvítt

T408
1000W 60V  
með hljómflutnings- 
tækjum.

350.000 kr.

Litir:  
Coffee 
Rautt 
Orange 
Blátt

Litir:  
Coffee 
Rautt 
Svart
Blátt

Litir:  
Coffee 
Rautt 
Orange  
Svart
Blátt

Litir:  
Coffee 
Rautt 
Orange  
Svart
Blátt

Litir:  
Coffee 
Rautt 
Orange  
Svart 
Hvítt
Blátt

Litir:  
Coffee 
Rautt 
Svart 
Hvítt
Blátt

Ef hjól eru pöntuð sérstaklega (ekki til á lager) tekur það u.þ.b.
tvo mánuði frá því að pöntun er staðfest og þar til hjólið er afhent.



Fyrstu hjólin frá Tongli Motorcycle komu til landsins síðla árs 2016 en fyrirtækið hefur framleitt hjól frá 
árinu 1996. Framleiðslugetan er 100 þúsund hjól á ári og eru þau seld til allra heimsálfa. Á síðustu árum 
hefur orðið mikil þróun í framleiðslu farartækja sem ganga fyrir hreinni orkugjöfum en olíu og bensíni. 
Tongli hefur einnig lagt sitt af mörkum á sviði hávaðamengunar.

Okkar reynsla hér á landi er að eldra fólk sækir meira í hjólin hjá okkur heldur en yngra en það mun án 
efa breytast á komandi árum þegar litið er til fjárhagslegs ávinnings og þegar litið er til samfélags- og 
félagslegra þátta.

Algengar spurningar:

• Hvað er hægt að fara langt á hleðslunni? 
Framleiðandi gefur upp 50 km. en okkar reynsla er 30 til 40 km. eftir aðstæðum

• Hvað tekur langan tíma að hlaða hjólin? 
Frá tómum geymum og þar til þeir eru að fullu hlaðnir tekur 6 til 7 klst.  Framleiðandi hjólanna ráðleggur að 
halda hjólunum í sem mestri hleðslu enda eru hjólin skemmtilegri þannig.

• Hvernig virka hleðslutækin? 
Þegar hleðslutæki er stungið í samband við rafmagn (áður en það er sett í samband við hjólið) kviknar grænt ljós 
á tækinu. Eftir að það er komið í samband við hjólið og byrjað að hlaða verður þetta ljós rautt.  Þegar hjólið er 
fullhlaðið breytist ljósið aftur yfir í grænt.  Mikilvægt er að rafmagn sé tekið af hleðslutækinu eftir notkun.  Ekki 
nota fjöltengi.

• Er olía á drifi hjólanna? 
Það er gírolía á drifi, sem heitir 80W-90 og eru 90 ml. settir á drifið. Framleiðandi mælir með að skipt sé um oliu 
á drifi einu sinni til tvisvar á ári eftir notkun.  Á drifkúlu er bæði aftöppunartappi og lofttappi þar sem olía er sett 
á drifið. Mikilvægt er að þessi lofttappi sé hreinsaður við olíuskipti.

• Er ábyrgð á hjólunum? 
Það er tveggja ára ábyrgð á hjólunum nema rafmagnsgeymum, eitt ár. Talað er um að endingartími þeirra sé 800 
hleðslur en ef geymar reynast gallaðir kemur það oftast í ljós fljótlega eftir að hjól er tekið í notkun.  Ending á 
geymum fer að miklu leyti eftir hvernig um þá er hugsað, t.d. fer það ekki vel með rafmagnsgeyma almennt að 
standa lengi ónotaðir. Þá er talað um að það setjist til í þeim og ending minnki.  Þess vegna er ráðlagt að setja af 
stað hleðslu a.m.k. einu sinni í mánuði þó svo hjólið sé ekki í notkun.

• Hvaða reglur gilda um hjólin? 
Samkvæmt Umferðarlögum flokkast hjólin undir að vera létt bifhjól í flokki 1 sem þýðir að þau eru ekki skrán-
ingarskyld og þarf því ekki sérstök réttindi á hjólin auk þess sem tryggingavernd fellur undir heimilistryggingu.  
Við ráðleggjum þó fólki að bera það undir sitt tryggingarfélag.
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