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ALIQUIS A1E
MADE BY ISR
Anders Teo från Huddinge utanför Stock-
holm ville ha ”något annorlunda”. Nu siktar 
han på serieproduktion av Aliquis A1E. 

DET FINNS MYCKET som talar för att elektriska 
fordon kommer att utgöra en stor del av 
framtidens fordonsflotta. Från svenska 
Aliquis, med hjälp av ISR, kommer nu ett 
påkostat och udda tillskott till det sakta 
växande utbudet av elhojar i form av nav-
styrda Aliquis A1E som premiärvisades på 
motorcykelmässan.

Motorn lämnar 328 newtonmeter på 
utgående axel, hela 1000 på bakhjulet vid 
nuvarande utväxling, och vridmomentet är 
konstant från noll till 4 500 varv (kan du säga 
burnout?). Den är i sin tur kopplad till ett 
110-cells litium-jon-batteri på totalt 19,5 am-
peretimmar via en kontrollenhet från Sevcon. 
Med tanke på att vikten enligt Anders Teo be-
räknas hamna på strax över 200 kilo bör det 
räcka till mycket goda prestanda.

Laddtiden uppges till cirka fem timmar och 
körsträckan är 95 kilometer vid blandad kör-
ning. Batteriernas livslängd är 1 500 cykler 
vilket tillsammans med att motorn och styren-
heten är underhållsfria i 15 år torde innebära 
låga underhålls- och driftskostnader. Tacksamt 
då priset  för en A1E är cirka 500 000 kronor. 

CHASSIT BESTÅR AV ISR:s välfungerande navstyr-
ning och bromsar. Ramen, också byggd av 

ISR, är en fackverkshistoria av krommolybden. 
I skrivande stund är den första prototypen 
på bild i princip färdig, det som återstår är 
mappning av motorn samt registrerings-
besiktning. Prototypen är till salu, annars 
får du räkna med cirka fyra månader från 
beställning till leverans. Intresserade går in 
på www.aliquis.se 

HUR KAN MC-MÄSSAN FÖR-
BÄTTRAS TILL NÄSTA ÅR?

Webbtipset
www.thebikeshed.cc
The Bike Shed är en samling 
bygg-galningar som utöver att 
skriva om sina egna byggen 
även täcker andras – caféra-
cers, scramblers, med mera!

328
ELEKTRISKA NEWTONMETER 

I ISR:S SENASTE BYGGE.

RC213V-S prissatt. 
En av Japans största dagstidningar 
rapporterar att RC213V-S, Hondas 
gatlegala version av sin MotoGP-
racer, kommer att börja tillverkas i 
år. Prislappen är är närmare 1,4 
miljoner kronor.

n Var man än tittar är det en orgie i 
fräst metall. Överdimensionerat är ett 
ord som väl beskriver intrycket man får 
av konstruktionen.

Triumph Street Tracker
En ny Triumph har siktats i Spanien 
där den genomgick tester. Till utse-
endet var den snarlik Thruxton, på 
bild. Två versioner fanns på plats, 
en standard och en R-version med 
vassare fjädring och bromsar.
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HELA 1000 NEW-
TONMETER PÅ BAK-

HJULET HELA VÄGEN 
FRÅN NOLL VARV.
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