
Dansk samlet kvalitets 
ladcykel med el

Danmarks mest driftsikre ladcykel - Milo Bikes kendetegnes
ved robusthed, sikkerhed og høj slidstyrke. Hver enkelt cykel 

er en del af vores brand og virksomhedskultur. 
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Hvor det hele startede
Milo Bikes ejes og drives af Dorthe Fre-
deriksen og Claus Jensen. Milo Bikes 
blev etableret som familievirksomhed 
ved siden af vores daglige arbejde. 

Og sådan har det fungeret lige siden. 
Derfor går vi op i familieværdier, det 
gode håndværk, det gode salg og at 
tage sig tid til opgaven. Det har vi gjort 
fra dag et, hvor vi bestilte de første 
materialer hjem for at samle den første 
Milo Bikes-ladcykel.

Ladcykler fra Milo Bikes er 70 procent 
produceret i Danmark og 100 procent 
samlet i Danmark på eget værksted. 
Vi bruger kun anerkendte mærker fra 
danske cykelgrossister, og vi lægger 
en ære i det gode, gennemarbejdede 
håndværk, der sikrer en ladcykel med 
kvaliteten i førersædet.



Produktion af Milo Bikes
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Siden 2011 har Milo Bikes været igen-
nem en markant udviklingsproces. I 
starten blev ladcyklerne importeret 
færdigsamlet fra Asien. Det besluttede 
Dorthe og Claus at stoppe med i 2013, 
da kvaliteten på cyklerne ikke stod mål 
med deres krav til kvalitet. Siden den 
beslutning i 2013 har Claus selv nøje 
udvalgt og gennemtestet alle kompo-
nenter og dele til ladcyklen.

I dag består en Milo Bike 70 procent af 
dele fra danske leverandører, og selve 
stellet er designet og udviklet i tæt sam-

arbejde med Dan Suenson fra Aquila 
Racing Cars, der driver sin virksomhed 
med produktion af Aquila-racerbiler fra 
Gram i Sønderjylland. Claus samler selv 
cyklerne. Har kunderne specielle ønsker 
til farve, udstyr m.v er det også Claus, 
der udfører det arbejde i værkstedet.

Særligt fokus på kvalitet og sikkerhed.
Vi går ikke på kompromis med kvalitet 
og sikkerhed. For at understrege net-
op det, og fordi alle cykler netop bliver 
håndsamlet og efterprøvet, er vores le-
veringstid op til 30 dage.

Et andet eksempel på vores fokus på 
kvalitet er de hydrauliske skivebremser, 
som gør bremseegenskaberne på Milo 
Bikes markant bedre og mere sikkert 
end eksempelvis på ladcykler der be-
nytter V-bremser.



Milo 4
Denne model er vores billigste ladcykel 
med hydrauliske skivebremser, vi har kun 
ladcykler med hydrauliske skivebrem-
ser på alle hjul, cyklen er 100 % samlet 
i Danmark på vores eget værksted, vi 
sælger ikke vores ladcykler usamlet, da 
det er vigtigt cyklen er samlet korrekt.

Denne cykel har et 16AH batteri med 
LG celler, de fleste andre ladcykler har 
et 9 -10 AH batteri, hvilket betyder at 
vores cykel kan køre væsentligt længe-
re end andre cykler. Vores motor er af 
mærket MXUS, en af verdens største 
producenter af elmotorer til cykler.

Kassen på MILO 4 er filmbelagt med 
vandfast birkefiner fra Dansk finergros-
sist. Stellet kan leveres i sort eller hvid, 
kassen er som standard brun, men kan 
filmbelægges i den farve der ønskes 
mod merpris.
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Milo 6
Dette er vores model til 6 børn, denne 
cykel har næsten alt i udstyr bl.a. hy-
drauliske skivebremser fra TEKTRO, 
det er vigtigt at have gode bremser på 
en ladcykel der har plads til 6 børn, der-
for har vi kun hydrauliske skivebremser. 
Alt andet mener vi ikke er forsvarligt. 

Denne cykel har et 16AH batteri med 
LG celler, de fleste andre ladcykler har 
et 9-10 AH batteri, hvilket betyder at 
vores cykel kan køre væsentligt længe-
re end andre cykler. Vores motor er af 
mærket MXUS, en af verdens største 
producenter af elmotorer til cykler.

Kassen på MILO 6 er lavet af hvid lami-
neret, vandfast poppelfiner fra tysk fi-
nerfabrik. Stellet kan leveres i sort eller 
hvid, kassen er som standard hvid og 
der er stor dør i fronten som standard.
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I sin egenskab af dagplejermor bruger 
Dorthe sin Milo Bike når turen hver dag 
går rundt i Haderslev sammen med 
hendes fire-fem dagplejebørn. Det er 
således Dorthe, der kan skrive under på 
at cyklerne kan bruges i al slags vind og 
vejr. Det betyder også, at en Milo Bike 
er hverdagstestet af dagplejere og at 

sikkerhedsudstyret med garanti er nøje 
gennemgået og styrketestet.

Din Milo Bikes-ladcykel er dit transport-
middel når det handler om at give børn 
og barnlige sjæle gode oplevelser. Må 
også bruges til indkøb, transport og 
flytninger…

Testet i hverdagen...
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Milo Bikes
Bøndergårdene 34, 6100 Haderslev

Telefon: 53 54 05 90
E-mail: ladcykel@milobikes.dk

CVR. Nr. 32599834

Følg os på Facebook og Instagram


