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 Líder de mercado há mais de 30 anos e 
genuinamente brasileira, somos a maior indústria 
de bicicletas infantis da América Latina.
 Nosso comprometimento com qualidade 
e inovação  conquistou a confiança e o 
reconhecimento do mercado, o que nos permite 
trabalhar em parceria com grandes marcas do 
Brasil e do mundo.
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Bike Aro 26”

Bike Clip

Manopla

Bike Aro 24”

Nathor E3 Aro 29”

 Acreditamos na importância da tecnologia em favor da alta qualidade, 
por isso utilizamos as mais avançadas máquinas na fabricação de nossos 
triciclos e bicicletas, com cortes a laser, soldas por robôs, dobras CNC, entre 
outras.
 Em um parque fabril com mais de 20 mil m², produzimos cerca de 7 mil 
bicicletas por dia, alimentando um mercado exigente, que espera nada menos 
que excelência.
 Nosso total comprometimento com o consumidor está presente em 
cada detalhe de nossos produtos. 
Seja bem-vindo ao novo mundo das bikes!

Nossa paixão por detalhes 
é o que nos move!
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Bike Aro 24” Bike Aro 24”

Câmbio com 
6 Marchas

Mesa de direção 
em alumínio com 
regulagem de ângulo 

Freios V-Brake em 
alumínio: dianteiro
 e traseiro

Movimento central
avançado 

Idade recomendada
A partir de 10 anos

Tamanho do aro Peso máximo Dimensões do produto

Dimensões da caixaPeso do produto

Altura recomendada Cubagem

Peso do produto embalado

24” 90 kg 169 x 93 x 74 cm (C x A x L)

16,000 kg

130 a 170 cm 0,23 m³

18,000 kg

Ergonomia e conforto.

136 cm
23 cm

80 cm

Apollo 24Bella 24
NCM 87120010

Código de barras: 7898322522453
Código do produto: 100370160000

NCM 87120010
Código de barras: 7898322522460
Código do produto: 100370160001

Manopla Ergonômica 
exclusiva com 
descanso
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Bike Aro 26” Bike Aro 26”

Câmbio Nexus 
Shimano 3v com 
display óptico

Trocador de Marchas 
com visor óptico

Manopla Ergonômica 
exclusiva com 
descanso

Cestinha em alumínio 
fixa no quadro com 
fundo fechado

Movimento central
avançado 

Tamanho do aro Peso máximo Dimensões do produto

Dimensões da caixaPeso do produto

Altura recomendada Cubagem

Peso do produto embalado

26” 110 kg 182 x 116 x 70 cm (C x A x L)

18,800kg

150 a 180 cm 0,30 m³

21,800 Kg

Conforto e tranquilidade.

153 cm
26 cm

80 cm

NCM 87120010
Código de barras: 7898322521968
Código do produto: 100290160002

NCM 87120010
Código de barras: 7898322521913
Código do produto: 100290160005

NCM 87120010
Código de barras: 7898322521951
Código do produto: 100290160001

NCM 87120010
Código de barras: 7898322522002
Código do produto: 100290160006

NCM 87120010
Código de barras: 7898322521944

Código do produto: 100290160000

NCM 87120010
Código de barras: 7898322521920

Código do produto: 100290160004

Acqua Azul

Militar

Grafite

Rosa

Pérola
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Nathor E3 - Pedal Assistido Bike Elétrica Aro 29”

Funções de velocidade, 
distância, tempo de viagem, 
hora, marcha, bateria e alcance.

CYCLING COMPUTER

MOTOR

TRANSMISSÃO

BATERIA
Um dos mais leves do mercado 
com 250w de potência e  
velocidade de até 25Km/h. 

Autonomia de até 125km e mais 
de 1000 ciclos de carga.

Assistência de pedal confiável 
e intuitiva com sensores de 
torque, cadência, velocidade e 
posição do pedal.

A Nathor E3 é uma bicicleta projetada para quem pensa em colocar 
mais ciclismo na vida. Esta bike além de ajudar os iniciantes no 
acompanhamento de grupos mais avançados, permite também aos 
ciclistas que vivem em cidades com terreno acidentado utilizar a bicicleta 
para ir ao trabalho e fazer suas atividades cotidianas sem seus automóveis. 

O sistema E3 não interfere na experiência de pedal tradicional e somente é 
acionado no momento certo, quando o ciclista mais precisa.

Economia, ecologia e eletricidade.

Nathor E3 - Pedal Assistido
NCM 87116000 

Código de barras: 7898322522477
Código do produto: 100380160000

Tamanho do aro Peso máximo Dimensões do produto

Dimensões da caixaPeso do produto

Altura recomendada Cubagem

Peso do produto embalado

29” 150 kg 188 x 111 x 72 cm (C x A x L)

24,000 kg

170 a 190 cm 0,30 m³

27,000 kg

153 cm
23 cm

80 cm
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Bikeclip Manopla Ergonômica

Dimensões da caixa

Peso do produto Peso do produto

Cubagem CubagemPeso do produto embalado Peso do produto embalado

35 kg 85 x 6,5 x 10,3 cm (C x A x L) 2,046 kg 0,160 kg

0,007 m³ 0,009 m³ 2,226  kg 1, 756 kg (10 pares)

85,7 cm
11,5 cm

7 cm

Dimensões da caixa

26 cm
19 cm

19,7 cm

Suporta do Aro 24” 
ao Aro 29”

Possuí apoio para o 
pneu traseiro

Permite girar para os 
lados, valorizando o 
espaço

Projetado para 
fácil adaptação em 
paredes irregulares

Fácil instalação e 
com sistema retrátil

Bikeclip
NCM 87149990

Código de barras: 7898322522484
Código do produto: 101300160000

Manopla Ergonômica Marrom Manopla Ergonômica Preta
NCM 87149990

Código de barras: 7898322522279
Código do produto: 101140160008 0055

NCM 87149990
Código de barras: 7898322522262

Código do produto: 101140160008 0001

Praticidade e qualidade Qualidade e conforto

Manopla Ergonômica 
exclusiva com 
descanso

Corpo confortavél 
feito em Elastômero

Núcleo e acabamento 
feito em Polipropileno

Possuí Anel em 
Aluminio, para fácil 
instalação

Peso máximo Dimensões do produto
12,8 x 3,3 x 4,5 cm (C x A x L)
Dimensões do produto

Ø 22 cm
Diâmetro
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www.nathor.com

PAIXÃO POR DETALHES

Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Itoupava Central - Blumenau -SC - Brasil

/NathorBicicletas

(47) 2111 8100 0800 713 8100


