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GORUNNER 8.5” CONNECT
Kvalitets løbehjul med top egenskaber. Kraftig motor, sublim køredynamik, stor batteripakke, 

samt skivebremse og ikke mindst en tilhørende app med udlæsning af kørt strækning, 

batteristatus m.m. Desuden unik og sikker sidelys

▪ 350W el-motor

▪ Kraftigt 36V Lithium kvalitets batteri

▪ App-Connection *)  

▪ Cruise-control (fartpilot)

▪ Stødabsorberende affjedring til styr  

▪ 8,5” punkterfri gummihjul med stødabsorberende effekt

▪ Maks. belastning 120 kg 

▪ Egenvægt 15 kg

▪ Rækkevidde: Op til 25 km

▪ Bremser: Effektfuld skivebremse bag samt håndbetjent motorbremse

▪ LED forlys – LED baglys – LED sidelys

▪ Ringeklokke

▪ 3 Speed. 6 / 12 / 20 km/t

▪ Digital speedometer og infodisplay

▪ Opfylder alle danske lovkrav 

▪ Artikelnr: GORUN85BLACK / EAN 5700002114082

DKK 4.295,00

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

APP-CONNECT

• Se kørte strækning

• Batteristatus

• Aflås motor

• Ændre max speed

• Tænd/sluk lys.

• Turbo Speed

ELEKTRONISKE
LØBEHJUL



EL LØBEHJUL

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

ELEKTRONISKE
LØBEHJUL

GORUNNER 10” PRO
Lækker sag, som fortsætter hvor andre el-løbehjul gir op, fx grusstier og 

stigninger. De store 10” hjul giver den daglige bruger en meget 

komfortabel kørsel, og skal du hurtigt stoppe, vil du værdsætte den 

effektive skivebremse.

▪ 350W el-motor

▪ 36V 7.8Ah Lithium batteri

▪ 10” komfortable luftgummihjul-for – punkterfri gummihjul-bag

▪ Maks. Belastning 150 kg. 

▪ Egenvægt 17 kg

▪ Rækkevidde: Op til 25 km

▪ Bremser: Håndbetjent Dual-Brake (skivebremse for + motor-bagbremse)

▪ Håndbetjent motorbremse bag

▪ LED forlys – LED baglys

▪ 2 Speed. 12 / 20 km/t

▪ Digital speedometer

▪ Opfylder danske lovkrav

▪ Sammenklappelig

▪ Artikelnr: GORUN10BLACK / EAN 5700002114006

DKK 5.395,00

GORUNNER 10” COMFORT
Ny 2021 model med de populære 10” store hjul og med aftageligt batteri, 

for en nem bekvem genopladning. Også muligt at tilkøbe ekstra batteri.

▪ 350W effektfuld el-motor

▪ 36V 10Ah Lithium batteri

▪ Aftagelig batteri

▪ 10” komfortable punkterfri gummihjul

▪ Maks. Belastning 125 kg. 

▪ Egenvægt 15 kg

▪ Frihøjde 12 cm

▪ Rækkevidde: Op til 40 km

▪ Bremser: Håndbetjent (skivebremse bag)

▪ Håndbetjent motorbremse for

▪ Integreret LED forlys og baglys

▪ 2 Speed. 12 / 20 km/t

▪ Digital speedometer

▪ Opfylder danske lovkrav

▪ Sammenklappelig

▪ Artikelnr: GORUN10COMFORT / EAN 5700002207517

DKK 5.395,00

Ekstra batteri 36V / 10Ah

▪ Artikelnr: GORUN10C-BAT

DKK 1.199,00



EL LØBEHJUL

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

Gorunner Hummer Segboard 3.0
Kvalitets segboard med terræn-egenskaber

Hummer 3.0 er til den der ønsker et ekstraordinært Segboard, som er rustet til alle udfordringer! Det nye Hummer board 3.0 er

smart, sikkert og stilfuldt. Det unikke ved boardet, er de terrængående dæk, som muliggør kørsel i græs, grus andet udfordrende 

terræn. Samtidig får du et sikkerhedsgodkendt segboard som er et godt kvalitetsprodukt med langtidsholdbart batteri!

De tryk sensitive fodplader sikrer fuldkommen kontrol over dit segboard. Auto-balance systemet er produceret i robuste 

materialer, der tåler slid og dagligt brug. Hummer anvender et kraftigt og vigtigst af alt, et sikkerhedsgodkendt Litium-ion batteri, 

som kører helt op til 15 km på en fuld opladning. Dit Hummer board er fuldt opladet i løbet af 2-3 timer.

• 36V, 4ah lithium batteri

• Materiale: Aluminium

• Op til 15 km rækkevidde

• Opladningstid: 2-3 timer 

• Maks hastighed: op til 15 km/t

• Maks belastning: 130 kg

• Produktvægt: 16 kg

• Mål: 70,5 x 25,5 x 28 cm 

• Varenr: GORUN15RED (Rød)

• Varenr: GORUN22GREEN (Grøn)

• Varenr: GORUN08WH (Hvid)

• Varenr: Gorun75hummer  (Sort)

DKK 4.995,00

Segboard

App-funktioner:

• RGB belysning, med mulighed for at vælge mellem flere 

tusinde forskellige farver (LED lys på boardet)

• Se batterilevetid, batteri niveau i % og dermed mulig 

afstand.

• Historik over tilbagelagte kilometer

• Indstille hastighedsgrænse fra 6-15 km/t

• Aktivere self-balancing mode

• Udlæse Fejldiagnose

Omdan dit segboard til en el-gokart med dette 

geniale produkt, som monteres let på dit segboard

GORUNNER GOKART TIL SEGBOARD
• Model: Gokart Adapter

• Passer til 6,5” – 10” Segboard

• Justerbar fodstøtte

• Maks belastning: 120 kg

• Produkt: 6,5 kg

• Varenr: Gorun-kart

DKK 799,00

GORUNNER OFF-ROAD GOKART TIL SEGBOARD
• Model: Gokart Off-Road Adapter

• Passer til 6,5” – 10” Segboard

• Justerbar fodstøtte

• Maks belastning: 120 kg

• Produkt: 8 kg

• Varenr: GORUNOFFROAD

DKK 999,00



MOBILTILBEHØR

STAND UP PADDLEBOARD

SÆRTILBUD
Gældende så længe parti haves

E-BIKE MINI
Helt ny og yderst kompakt el-cykel som opfylder de danske lovkrav 
for el-cykler. 
En cykel som ikke fylder meget, og er nem at have med rundt i 
båden, campingturen, byturen etc

• Rækkevidde – op til 35km

• Kraftig 250W elmotor

• 36V 7,5Ah batteri

• Foldbar

• Integreret LED lys for og bag – herunder også bremselys…

• Opfylder de danske lovkrav til el-cykler

(motorkraft, reflekser, lys m.m.)

• Skivebremser både for- og bag

3 motorkraft niveauer 

• Maks. hastighed 25 km/t på el-motor (lovkrav)

• Maks. belastning 120 kg

• Egenvægt 23 kg

• Alu/stål konstruktion

• Opladningstid 0% -100% - 4 timer

• CE certificeret 

• Sort: GORUN62EBIKE / 5700002207562

• Hvid GORUN79EBIKE / 5700002207579 

DKK 7.995,00

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

display – horn - nøglestart nedfældbar styr øget komfort med integreret 

støddæmpning



De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

URBANGLIDE EL-CYKEL M1
Markedets fedeste el-cykel, som er produceret i et stilrent design og hvor du ved første øjekast 

ikke lige bemærker, at det er en el-cykel!

• 250W baghjulstrukket Aikima motor 

• Rækkevide op til 80 km

• 28″ hjul

• Shimano Altus 8-gear

• Hydrauliske Tektro bremser

• 36v 10Ah Samsung Batteri

• Egenvægt kun 18 kg

• Varenr: URBAN-M1

DKK 17.995,00

URBANGLIDE EL-CYKEL M8
Urbanglide M8 er produceret i skandinavisk design og er den perfekte el-

cykel til de lange fx daglige distancer.

• 250W baghjulstrukket motor 

• Rækkevidde op til 90 km

• 28″ hjul

• Shimano 8-gear

• Hydrauliske Tektro bremser

• Inkl. bagagebærer & LED lygter

• 36v 13Ah Samsung Batteri

• Egenvægt 28 kg

• Varenr: URBAN-M8

DKK 17.995,00

URBANGLIDE EL-CYKEL M2
Denne stilrene kvalitets el-cykel med lav indstigning har et frisk urban-design og en 

masse integrerede innovative funktioner, såsom digital LCD-skærm, indbygget cykel-

computer, 5-forskellige motorkraftniveauer.

• 250W baghjulstrukket motor 

• Rækkevide op til 80 km

• 28″ hjul

• Shimano Tourney 7-gear

• Mekaniske Tektro bremser

• Inkl. bagagebærer & LED lygter

• 36v 12.5Ah Samsung Batteri

• Egenvægt 26 kg

• Varenr: URBAN-M2

DKK 14.995,00

El-Cykler



E-Mobility

URBANGLIDE E-BIKE C7 SORT

Har du lyst til en tur i skoven eller skal du bruge den til og fra arbejde, så klarer den opgaven med sin lange rækkevide op til 60 

km. Denne el-cykel er produceret i massive kvalitetsmaterialer, der kombineres med en masse innovative funktioner såsom 

aftageligt batteri , foldbart design og flere gear og køre-modes.

• 250W motor

• 36v 10Ah Batteri

• Foldbart design

• Aftageligt batteri

• Mekaniske skivebremser

• Lys & reflekser

• Støddæmper (kan låses)

• Speedometer

• Rækkevide op til 60 km

• 20″ FATBIKE-hjul

• Shimano 7-gear

• Egenvægt: 27 kg

• Varenr: GORUNEBIKEC7

DKK 11.999,00

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

URBANGLIDE ECROSS MAX EL-LØBEHJUL

Nyt og ekstra kraftigt el-løbehjul - Urbanglide Ecross Max, er med sin lange rækkevidde og kraftige 10” hjul det 
perfekte valg til dig der ønsker hurtige accelerationer, kørsel offroad med dens effektfulde 2-hjulstræk.
Dobbelt motor på 2X800W, som giver en utrolig trækkraft og acceleration.
NB. er ikke godkendt til kørsel på offentlig vej.

2WD
NÅR DU IKKE KAN FÅ FART NOK

• 2 X 800 W motor
• 17,5 Ah batteri, 48 v
• Op til 35-40 km/t
• Affjedring
• Kraftigt "her kommer jeg" LED lys foran og på siderne
• Rækkevidde op til 60 km
• Bred trædeflade
• 10” hjul
• Egenvægt: 22 kg
• Foldbart design
• Varenr: URBAN-ECROSS

DKK 14.995,00

sammenklappelig



MOBILTILBEHØR

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

Gorunner cykelhjelme
Smart ny Gorunner hjelm til brug ved transport på el-

løbehjul, segboards, el-cykler og selvfølgelig alm. 

cykler. 

Udover dens hovedbeskyttelse har den unik integreret LED lys både foran 

og bagpå, hvilket er særdeles trafiksikkert i tusmørke og på dårligt oplyste 

veje. 

Hjelmen har et moderne skate-/bmx-design og her i flot overfladefinish. 

Den kan anvendes til hverdagsbrug og til mere aktive fritidsture i skoven. 

Den sidder ekstra kompakt, hvilket øger sikkerheden. Hjelmen har flere 

luftkanaler, som sikrer god ventilation. Derudover har den god pasform, 

hvilket især skyldes dens behagelige polstring.

DKK 799,00

NYT LOVKRAV
pr 1/1-2022 er det påbudt trafikanter af 

el-løbehjul, segboards og lign. at 

anvende cykelhjelm

SORT HVID

S: GORUNHJELMBS GORUNHJELMWS
M: GORUNHJELM52 GORUNHJELM69
L: GORUNHJELMBL GORUNHJELMWL

TRAFIKSIKKER
Integreret lys både for og bag

Gorunner Massagepistol

Massagepistolen kan hjælpe dig med at fjerne smerter i 

muskler og led. Samtidig kan den give dig en dejlig 

afslappenede massage. Medfølgende taske gør den nem at 

medbringe.

Fordele ved en massagepistol:
• Øger blodcirkulationen

• Lindrer muskelsmerter

• Løsner knuder og spændinger

• Nem at have med

• Gør restitution hurtigere

Tekniske specifikationer:
• Materiale: ABS plast

• Genopladelig 

• Opladningstid 2-3 timer

• Batteritid 3-5 timer

•1500 gram

DKK 999,00

Gorunner Massagepistol DELUXE

Foretager du meget fysisk træning, eller sidder du en del bag 

en skærm er Gorunner massagepistol særdeles behagelig at 

have med i tasken.

Fordele ved en massagepistol:
• Øger blodcirkulationen

• Lindrer muskelsmerter

• Løsner knuder og spændinger

• Nem at have med

• Gør restitution hurtigere

Tekniske specifikationer:
• Materiale: ABS plast / Aluminium

• Genopladelig 

• Opladningstid 2-3 timer

• Batteritid 3-5 timer

• Kun 530 gram

DKK 1.499,00
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