
 

 

 

2020-2021 Fiyat Listesi 

Not :İstenilen ürün eğer stokta yok ise satış sözleşmesine mütakip ön siparişli üretilir. 

 

2021-2022 Fiyat Listesi  
 

 
 
 
 
 

Model   
Mechanic  

 

48V 14 Ah Jel Akü 

Lastikler:18x8.5-10 inç 
Tırmanma Açısı 

DLR Gündüz Farı 

Led Far 

Led far bölümü üzerinde kontakt anahtarı,korna  ve 
şarj göstergesi. 

Akrilik halat kaplamalı gövde  

Katlanır direksiyon 

Kaymaz zemin ayak basma kısmı  
 

Teknik diğer detaylar bkz : shaft.com.tr/teknik 

bilgiler  

 

 

 
 

Temel fiyat:12800TL +kdv+ötv  

 
 

Mechanic modeli için 
opsiyonlar  

Sökülebilir çamurluklar  +750 TL   (Temel fiyata eklenir) 

Gidon üzeri kablolu telefon şarjı +500  TL  (Temel fiyata eklenir) 

Gidon üzeri kablosuz telefon şarjı +830 TL   (Temel fiyata eklenir) 

GPS destekli bluetooth destekli hız, negatif pozitif 

eğim, toplam yol,sıcaklık, altimetre ölçer IP66 su 
geçirmez gece görüşlü 

+950TL   (Temel  fiyata eklenir) 

 

 
 
 
 
 
 

Model   
Balance  

 

 
48V 20 Ah Jel Akü 

Lastikler:20x10-10 inç  

DLR Gündüz Farı 

Led Far 
Katlanır Direksiyon 

Park halinde denge  

Led far bölümü üzerinde kontakt anahtarı,korna ve 

şarj göstergesi. 
Ahşap ayak basma kısmı. 

Sökülebilir çamurluklar 

Teknik diğer detaylar bkz : shaft.com.tr/teknik 

bilgiler 

 
 

 

 

 
 

Temel fiyat:16350TL +kdv+ötv 

 
Balance 

modeli için opsiyonlar 

Gidon üzeri kablosuz telefon şarjı +830 TL  (Temel fiyata eklenir) 

Gidon üzeri kablolu telefon şarjı +500 TL  (Temel fiyata eklenir) 

GPS destekli bluetooth destekli hız, negatif pozitif 

eğim, toplam yol,sıcaklık, altimetre ölçer IP66 su 
geçirmez gece görüşlü 

+950TL   (Temel  fiyata eklenir) 

 

Ortak opsiyon :dönmeyen jant 
kapakları  

Lazer kesim olarak işlenebilen tüm görseller müşteri 
isteğine göre kullanılabilir , jant kapaklarının 

dönmemesi için özel mekanizma gereklidir .Fiyat 

jant kapaklarını ,boyama ve mekanizmayı kapsar . 

 
+1100TL 

 

 

 



 
 
 

Model   
Burner  

 

 
 

10 Vites Eliptik Bisiklet 

Yükesek dayanımlı gövde 

Korozyana dayanıklı boya 
20 inç arka jant ,16 inc alloy ön jantlar 

V fren tipi fren 

Katlanır direksiyon 

Çok amaçlı sepet, bardak termos tutacağı 

Sürüşe duyarlı aydınlatma 

Siyah –Gri çift renk  

 
 

 

 

 
Temel fiyat: 8530 TL+ kdv+ötv 

 

 

 

 

 

Burner Opsiyonel Vites 
Yükseltme  

10 vitesli model 18 vitese yükseltilir ,ayrıca 18 

viteste ön jantlar çelik ve tubeless 16 inç 

olmaktadır. 

        +620TL (Temel fiyata eklenir) 

www.shaft.com.tr 


