
Cégünk egyedi limitált szériás, elektromos 
motorok tervezésével és gyártásával foglal-
kozik. Minden egyes design mely elhagyja a 
tervezőasztalunkat egy előre meghatározott 
darabszámban (3-300db/design)  lesz előren-
delhető. Különlegességünk, - az általunk 
tervezett megszokottól eltérő designon felül 
- hogy speciális alumínium lapokból, lézervá-
gás segítségével gyártjuk le a vázat a kívánt 
formára majd összecsavarozzuk őket. Továb-
bi érdekesség, hogy a megszokott anyago-
kon felül előszeretettel kísérletezünk olyan 
anyagokkal és technológiákkal, amikkel senki 
a piacon, úgy mint beton kiegészítők vagy 3D 
nyomtatott alkatrészek! Természetesen telje-
sen egyedi megrendelések teljesítésére is fel 
vagyunk készülve, és örömmel fogadunk 
újabb kihívásokat! 
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2018-ban az elsődleges célunk az első 
On-Market motorkerékpárunk piacra dobása, 
melynek tervezésénél elsődleges szempont 
volt –a biztonság után természetesen – a jó 
vezethetőség és vezetési élmény vegyítésé-
nek pontos aránya!

A motorból összesen 300db rendelhető elő 
majd, és különlegessége, hogy a középen 
elhelyezkedő lamellák anyagát a felhasználó 
választhatja ki. Legfőbb érdekesség ennél a 
választási opciónál hogy a beton is szerepet 

 

kaphat, amennyiben ezen anyag nyeri el a 
tetszését valakinek, de ezen felül 3 különbö-
ző fa alapanyagból választhat a vásárló! Egy 
4kW-os agymotor kapott helyett, az akkumu-
látor 40-80Ah közötti tartományban választ-
hatja ki a felhasználó, így a teljes megtehető 
hatótáv 100-160km közé várható!
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Összefogtunk több olyan céggel melyek-
kel hasonló ér tékeket tar tunk fontosnak, 
mint a manufaktúra jellegű gyártás, a kézzel 
készült egyedi termékek és a megszokottól 
eltérő kreatív megoldások. Jelenleg két partne-
rünk is van már különböző motoros kiegészítők 
gyártására! A Pécsi Kesztyűmanufaktúrával 
egyedi motoros és autós kesztyűket gyártunk 
míg az Amella BaG táskamanufaktúrával 
egyedi férfi motoros háti- és válltáskákat gyár-
tunk a motorok szerelmeseinek.
Ezen felül szeretnénk létrehozni egy látvány-
manufaktúrát Pécs belvárosához közel, ahol 
a látogatók élőben megtekinthetik a motorok 
összeszerelését és egyéb munkálatait, ezen felül 
egy rövid elektro-mobilitás kiállításra is 
invitálnánk a betérő vendé-
geket!
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LOKÁLPATRIÓTÁK

Specifikáció:

Motor Teljesítménye:

Motor Forgatónyomatéka:

Max. Sebesség:

Max. Hatótáv: 

Max. Tömeg:

Akkumulátor:   

Töltési idő:

4kW agymotor 

260 Nm

100km/h 

80-100km/ töltés

~130kg

40Ah Lithium NMC

2,5 - 3 óra

PROTOTIPUS

Az első prototípus 2017. szeptember 22-én 
készült el, melynek elősegítésében 3 pécsi és 
egy budapesti cég segédkezett. Név szerint 
a komlói Rati Kft. a pécsi Lemeztechnika Kft. a 
szintén pécsi Motobox illetve a budapesti 
FreeDee Printings. Ezen cégek nélkül sose 
juthatott volna a projekt ilyen messzire!

(fojtással 50km/h)

Let’s Leather


