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ST50 Classic 8”

CONAN ST50 8” Classic
sh. 1890,- + toimituskulut

väri: kiiltävä musta

CONAN ST50 8” Classic
sh. 1890,- + toimituskulut

väri: valkoinen

Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.
Suositushinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Conan minimotoissa on tehokas 
EURO5 -tyyppihyväksytty 
4T -ruiskutusmoottori.

Malli 8” Classic  10” Street 
Moottori  Ilmajäähdytteinen 4T -moottori EURO5
Iskutilavuus  49cc
Polttoainesyöttö  Ruiskutus
Sytytysjärjestelmä  12 V, ECU
Käynnistys  Sähkö- ja poljinkäynnistys
Vaihteisto  4-nopeuksinen, poljinkäyttö
Veto  Ketjuveto
Etujarru  Levyjarru D 155 mm
Takajarru  Rumpujarru
Renkaat 3.5-8” Nappularenkaat   3.5-10” Streetrenkaat  
Vannekoko 2.5-8”   2.5-10”  
Mitat p/l/k 1380 x 660 x 885 mm   1400 x 660 x 900  
Paino ajokunnossa  77 kg
Max kokonaismassa   172 kg
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TEKNISET TIEDOT ST-50



ST50 street 10”

Legendaarisesti muotoiltu Conan on nyt entistäkin halutumpi!  
Uusi Conan on päivitetty vastaamaan uusia EURO5 -tyyppivaatimuksia.  
Conanin sydän on uusi 4T -ruiskutusmoottori, joka on kulutukseltaan 
ja päästöarvoiltaan entistäkin pienempi. 
    
Uuden Conanin voit valita joko perinteisillä 8” nappularenkailla 
tai sitten 10” -Street katurenkailla 
 – riippuen ajotarpeistasi!

Muutoin Conanit ovat perinteiseen tyyliin varusteltuja; 
 - Mini-LED vilkut ja LED-päivävalo
 - Digitaalinen mittaristo
 - Edessä levyjarru, takana rumpujarru
 - Kromattu kaksiosainen alaslaskettava ohjaustanko
 - metalliset kromatut lokasuojat ja tavarateline
 - takuu liikennekäytössä 24 kk/8000 km

CONAN ST50 10” Street
sh. 1.940,- + toimituskulut 

väri: mattamusta

CONAN ST50 10” Street
sh. 1.940,- + toimituskulut 

väri: valkoinen

CONAN ST50 10” Street
sh. 1.940,- + toimituskulut 

väri: kiiltävä musta
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tuningR

Conan TuningR -malleissa 
on mustanpuhuva tehokas 

EURO5 -tyyppihyväksytty 
4T -ruiskutusmoottori.
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Conan malliston uusi, upea ”designmalli” on Conan TuningR.
TuningR mallin vanteet ovat kirkkaan alumiiniset 10” kuten Conan Street versiossa, 
mutta muu onkin sitten mustanpuhuvaa. Lokasuojat, lampunkehys, pakoputki, sekä 
pakoputken lämpösuoja ovat mattamustat. 

Uusi yksiosainen ohjaustanko, jossa vaakaputkessa TuningR pehmuste. 
Tavarateline on entistä kookkaampi ja tyylikkäästi takaa korotettu. 
Muoto on enemmän prätkämäinen, edestä leveämpi kuin takaa.

Muutoin Conan TuningR noudattaa perinteistä linjaa:
 • Mini-LED -vilkut ja LED -päivävalo
 • Digitaalinen mittaristo
 • Edessä levyjarru, takana rumpujarru
 • takuu liikennekäytössä 24kk/8000 km

CONAN TuningR 10”
sh. 1.990,- + toimituskulut 

väri: mattamusta
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Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.
Suositushinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Malli Conan TuningR 10” 
Moottori Ilmajäähdytteinen 4T -moottori EURO5
Iskutilavuus 49cc
Polttoainesyöttö Ruiskutus
Sytytysjärjestelmä 12 V, ECU
Käynnistys Sähkö- ja poljinkäynnistys
Vaihteisto 4-nopeuksinen, poljinkäyttö
Veto Ketjuveto
Etujarru Levyjarru D 155 mm
Takajarru Rumpujarru
Renkaat 3.5-10” Streetrenkaat
Vannekoko 2.5-10” 
Mitat p/l/k 1400 x 660 x 900 
Paino ajokunnossa 77 kg
Max kokonaismassa  172 kg

CONAN TuningR 10”
sh. 1.990,- + toimituskulut 

väri: mattapunainen

CONAN TuningR 10”
sh. 1.990,- + toimituskulut 

väri: mattavalkoinen

TEKNISET TIEDOT tuningr

TuningR mallin hinta on erittäin kilpailukykyinen, 
suositushinta 1990 eur + toimituskulut.

Värit ovat kaikki mattavärejä: 
mattamusta, mattavalkoinen 
ja mattapunainen.  



Uusissa Conan e-ROCK -malleissa 
on 1000 W nykyaikainen, harjaton 
napamoottori.

Uusi Conan e-Rock on ideaali kevyt sähköajoneuvo.
Et tarvitse ajokorttia, vakuutusta tai rekisteröintiä, sillä kyseessä 
on kevyt sähköajoneuvo, joka on tarkoitettu maastokäyttöön ja 
päällystämättömille teille. 

Moottorina 1000 W harjaton napamoottori ja huippunopeus 
on rajoitettu 25 km/h, joten Conan e-Rock on lähes äänetön. 
Virta päälle ja menoksi. Conan e-Rock on helppo ajaa, sillä 
siinä ei ole vaihteita. 

Erinomainen jousitus niin edessä kuin takana!
Lisäksi e-Rockissa on 180 mm levyjarrut, joten jarrutusteho 
on hyvä. Kaksiputkinen kehtorunko on vakaa ja kestävä. 
Satula on erittäin miellyttävä istua, istuinkorkeus on 66 cm, 
joten sillä voi ajaa myös pidempikin kuski. 
Valot ovat tietenkin LED-valot! 

Nykyaikainen Lithium -akku on asennettu mahdollisimman 
alas, rungon alimpaan pisteeseen, jolloin e-Rock on erittäin 
tasapainoinen ja vakaa ajettava.   

CONAN e-ROCK 10”
sh. 1.790,- + toimituskulut 

väri: musta
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CONAN e-ROCK 10”
sh. 1.790,- + toimituskulut 

väri: valkoinen

CONAN e-ROCK 10”
sh. 1.790,- + toimituskulut 

väri: punainen

Conan e-Rock toimii siis sähköllä, yhdellä latauksella pääset 
jopa 50 km (riippuen toki kaikista ajo-olosuhteista, kuten 
kuskin paino, ilman lämpötila, ajotapa ja muut ajo-olosuh-
teet). 

Akun latausaika on noin 6 tuntia. Akun lataat kätevästi joko 
akun ollessa kiinni ajoneuvossa tai irrallisena erikseen.
Conan e-Rockin suositushinta (1.790 eur+tk) on edullinen, 
lisäksi huoltokustannukset ovat edulliset suhteessa poltto-
moottoriajoneuvoihin.
• takuu 2 vuotta
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Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.
Suositushinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

TEKNISET TIEDOT e-rock
Malli Conan e-ROCK 10” 
Moottori 1000 W harjaton napamoottori
Akku Lithium 48 V/28 Ah
Maksiminopeus 25 km/h
Toimintasäde n. 50 km
Latausaika n. 6 tuntia
Akun latauslämpötila +0–45 °C
Akseliväli 1030 mm
Maavara 133 mm
Istuinkorkeus 66 mm
Etujarru Levyjarru D 180 mm
Takajarru Levyjarru D 180 mm
Etuiskunvaimennus Teleskooppi
Takaiskunvaimennus Kierrejouset + iskunvaimentimet
Renkaat 3.5-10”
Vannekoko 2.5-10” 
Mitat p/l/k 1460 x 590 x 950 
Paino ajokunnossa 55 kg
Max kokonaismassa  172 kg
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Maahantuonti:

Petikontie 16-18, 01720 Vantaa
asiakaspalvelu@elfving.fi
www.conanmopot.fi

OY ELFVING AB
Conan minimotojen Suomen maahantuojana toimii Oy Elfving Ab. Elfvingin perheyhtiöllä on jo sadan vuoden historia suomalaisessa 
liike-elämässä ja Elfving on arvostettu monialayritys. Elfvingin muita tunnettuja tuotemerkkejä ovat mm. Peugeot -skootterit, Drac 
-mopot, Aixam -mopoautot, Kayo -minicrossit sekä Genergia -sähköskootterit. 

Elfving on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentanut laajan ja ammattitaitoisen, koko maan kattavan jälleenmyynti- ja 
huoltoverkoston. Tänään palvelemme asiakkaitamme jo yli 150 yhteistyöyrityksen kanssa. Tavoitteemme on varmistaa, että maahan-
tuomamme laitteet tuottavat omistajilleen iloa vuosiksi eteenpäin.

RAHOITUS
Jälleenmyyjämme ympäri Suomen 
tarjoavat CONAN -minimotoja myös 
rahoituksella yhteistyössä eri rahoi-
tusyhtiöiden kanssa. 

Tyypillisimpiä rahoitusaikoja ovat 
1- 3 vuoden rahoitukset. 

Kysy lisää rahoitusvaihtoehdoista 
suoraan jälleenmyyjältämme !  


