






Ympek Autóctone 

Características: Quadro/Fork Aço  

                            Pneus Rubena 28/200 

                            Shimano 

 



Ympek fixia Autóctone 

Carecteristicas:  Quadro/Fork Aço  

                             Pneus Rubena 28/1.58 

                             Aros alumínio perfil largo 

                     



Mistral 3 

 

 

Característica : Quadro/fork aluminio 

                           Roda 26.190 aluminio



Ympek Mistral 4 

 

 

Características: Quadro/Fork Aço  

                           Pneus Rubena 28/200 

                           Shimano



Ympek Mistral 5 

Características: Quadro aluminio 

                           Pneus Rubena 26/200 

                           Shimano



Ympek Mistral 6 

 

 

Características: Quadro Aço  

                           Pneus Rubena 

                           Shimano 

 



Mistral 7 

 

        Características: Quadro/Fork aço 

 



Tramontana Cruiser 

Características: Quadro/Fork aço  

                           Rodas AL 28 

                          Mudança Shimano



Ympek Senora 

 

 

Características: Quadro Aço 

                           Pneu Rubena 26/200 

                           Shimano



               Tramontana E 

 

 

Características: Quadro/suspensão aço  

                            Pneu Rubena 28 

                            Saco pele 



Tramontana Eco 

 

Características: Quadro/Fork suspensão aço  

                           Roda AL 28 

                           Mudança Shimano



Tramontana Lady 

Características: Quadro/Fork aço  

                            Rodas AL 28 

                            Mudança Shimano



Ympek Usual 

Características: Quadro/Fork Aço  

                            Pneus Rubena 28/200 

                            Shimano 





Ympek triciclo Harpia 

 

 

Características: Quadro/Fork Aço 

                            Pneus Rubena 26/1.75 

                            Pneus Rubena 24/1.75 

                            Shimano



Ympek Harpia l

Características: Quadro/Estrutura aço  

                           Roda 26x1.75 

                           Pneu Rubena



Ympek Harpia ll

características: Quadro/Estrutura aço  

                           Roda frt. 20x11.75 

                           Roda trás 24x1.75 

                           Pneu Kenda 

                           Travao frt. Disco



Harpia Vl 

Característica : Quadro aço 



Repiiimpa Kids 12 

 

 

Características: Quadro/Fork Aço  

                            Pneus Rubena 12/200 

                                                   

                                                   



Repiiimpa Kids 16 

Características: Quadro/fork aço  

                           Pneu 16.75



Repiiimpa Kids 20 

Características: Quadro/Fork aço  

                           Roda 20x1.75 

                           Pneu Rubena 



Ympek Matyld

Características: Quadro/escora aço  

                           Roda 12x1/2 

                           Pneu Rubena



                 Ympek
                                                           Bicykup Lda

                                           Garantias

- Garantia válida por 2 anos, salvo indicação específic do quadro de garantias

 - A garantia é anulada se as reparações forem efectuadas por técnicos não habilitados.

 - A garantia não é válida por utilização indevida.

 - A garantia só é aplicável a bicicletas que mantenham as características específics de 
fábrica.
 
 - Todos os componentes passíveis de desaperto ( série direção/Pedaleiro, pedais, rodas 
etc) devem ser reajustados/verificdos em cada utilização.
- a bateria da bicicleta eléctrica, por ser um consumível e limite de cargas 500, não está 
abrangida nestas condições.

 - Litígios:Só o tribunal judicial do Porto será competente.

Componente               Garantia              Sem garantia

Quadro/Fork Fractura, deformações por defeito de fabrico Por acidente ou excesso de cargas 

Jantes Por defeito de fabrico Empenos por usos indevidos choques e cargas, 
eixos moídos mau uso e quebra de raios.

Pneus Por defeito de fabrico Desgaste, furos e fissras por exposição 
prolongada ao tempo e pressão pneus, utilização 
de produtos químicos em limpeza. 

Mudanças Por defeito de fabrico Deficente manutenção 

Manípulos Por defeito de fabrico Choques ou quedas

Série direção e 
Pedaleiro

Por defeito de fabrico Danos nas roscas por manutenção, e reapertos 

Selim/espigão Por defeito de fabrico Desgaste

Guiador/espigão Por defeito de fabrico Choques, excesso de cargas, utilização indevida, 
oxidação/corrosão devido a utilização em 
ambientes salinos ou corrosivos.

Corrente Por defeito de fabrico Acidentes , excesso de cargas, deficente utilização 
, oxidação em ambientes salinos e corrosivos, 
lavagem/limpeza com janota pressão e desgaste 



                                               Manual ympek (funções)

1-Aperto da roda frente com alavanca travao 
para cima

2-Aperto da roda trás com alavanca travao para 
baixo

3- Aperto de roda com porcas

4- Aperto pedal R (direito) aperta para direita, 
pedal L (esquerdo) aperta para esquerda.
Devem estar sempre bem apertados.

5-Aperto do avanço ou espigão de guiador 
sempre bem apertado. Guiador 

6-Ajustar a altura do selim ao seu tamanho

7-8-Verificr o aperto de todos os componentes 
apresentados.

10-11-12-É conveniente estar atento ao estado 
dos cabos, quando mostrarem sinais de rotura, 
devem ser imediatamente substituídos. 

13-14-15-16-17-18-19-20- A bicicleta quando 
apresentado com bombas de travão de disco, o 
utente deve estar atento à sua manutenção 
antes de arrancar. Verificr os calços no 
desgaste inferior a 6mm sem ranhuras visíveis, 
ajustar se necessário ao disco com afiação no 
afiador demonstrado assim como o movimento 
da alavanca que faz a travagem.

21-verificr os apertos antes de arrancar.

22-A mudança traz apresenta dois parafusos de 
afiação que devem ser ajustados em 
conformidade com o estado da bicicleta, para o 
seu bom funcionamento. 
24- O parafuso afiador serve para eliminar 
folgas que originam o bom funcionamento da 
mudança.

23-A mudança da frente apresenta dois 
parafusos de afiação que devem ser ajustados 
em conformidade com o estado da bicicleta, 
para o seu bom funcionamento.

25-Os pneus devem apresentar se à pressão 
indicada nos flncos dos mesmos e devem ser 
substituídos sempre que apresentem desgaste 
que afecte a normal estabilidade e aderência.



Ympek Alforge 

 

Caracteristicas: pele e cortiça 









Cada vez mais precisamos de apoios e de novas ideias que tornem as cidades lugares inclusivas e 

humanas.  


