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Agradecemos a sua confiança ao optar por uma bicicleta 
dobrável Btwin TILT. Na Btwin, aplicámos todo o nosso saber e 
paixão para conceber esta gama.
A TILT é uma família de bicicletas dobráveis fáceis de usar, fiáveis e 
a um preço acessível.
O ADN da TILT está na mobilidade urbana.
Seja para deslocações ocasionais ou quotidianas, ela irá levá-lo 
aonde pretender ir. Chegado ao destino, facilmente a esquecerá, tal 
é a discrição com que ela se resguarda de furtos e intempéries.

tilt
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AS NOSSAS INOVAÇÕES
Componentes inovadores para uma gama de bicicletas com 
uma relação preço/qualidade imbatível.

Dobradiça EOH (apenas TILT 500)

Abertura fácil, em toda a segurança!
A TILT 500 está equipada com uma dobradiça patenteada que simplifica a abertura e o 
fecho do quadro.

Abra a manete, faça-a girar a um quarto de volta e já está dobrada!
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AS NOSSAS INOVAÇÕES
Componentes inovadores para uma gama de bicicletas com 
uma relação preço/qualidade imbatível.

Selim antifurto / antirrotação (apenas na TILT 500)

Deixe a sua TILT 500, sem preocupações!
Nada é mais desagradável do que deparar com um selim roubado!
É por isso que a TILT 500 vem equipada com um espigão de selim antifurto que não 
pode ser retirado do quadro sem o uso de ferramentas. Esse mecanismo evita o roubo 
em caso de estacionamento prolongado na cidade.
Uma ranhura permite guiar o espigão de selim na posição regulada e mantê-lo sempre 
no eixo certo.
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Entre no mundo das bicicletas dobráveis!
Uma bicicleta simples, portátil e robusta.

A TILT 100 é uma bicicleta que vai ao essencial.

Dobra-se em poucos segundos, é de manutenção fácil, muito robusta e com um quadro vi-
talício (excluindo a dobradiça). É a bicicleta ideal para os passeios de fim de semana e para 
ir para o escritório nos dias de bom tempo.

Selim ergonómico, 
fácil de pegar.

Espigão de selim em 
aço

Iluminação a pilhas 
(LED)

Transmissão mono-
velocidade

Jantes de pare-
de simples, pneus 

20x1,75

Forqueta em 
aço

Dobradiça do 
avanço

Quadro em Aço

Dobradiça do quadro

tilt 100

Descanso de 
quadro
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Características

Peso: 13,3 kg
Quadro: aço Hi-Ten. Quadro com garantia vitalícia, excluindo a dobra-

diça.
Forqueta: aço Hi-Ten. Forqueta com garantia vitalícia.

Transmissão: Monovelocidade. Desenvolvimento em metros por volta de 
manivela: 3,80 m.

Travões: V-brake com pinças de travão em aço pretas.
Pedaleira: manivelas de 165 mm em aço.
Guiador / avan-
ço / direção:

guiador semielevado em aço, avanço em alumínio.

Rodas: Jantes em alumínio de 20 polegadas, parede simples.
Pneus: Btwin Mobility 20x1,75
Selim / espigão 
de selim:

aperto de espigão de fixação rápida, espigão de selim em 
aço com diâmetro de 31,6 mm. Selim confortável e ergonó-
mico, fácil de pegar.

Pedais: não dobráveis
Acessórios / 
equipamentos:

duplo cárter de prato, iluminação dianteira e traseira a pilhas. 
Bicicleta compatível com a capa de transporte Tilt, o por-
ta-bagagens da bicicleta dobrável btwin. A parte dianteira da 
bicicleta pode acolher uma iluminação adicional VIOO clip, 
mas também a iluminação LED da bicicleta dobrável TILT, 
disponível mediante pedido através do serviço pós-venda. 
Compatível com GB da TILT 120, disponível mediante pedi-
do através do serviço pós-venda.

Dimensões 
dobrada:

C 78 cm, A 66 cm, L 41 cm

Desdobrada: C 145 cm, A 58,5cm, L 108 cm

tilt 100
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Características

Peso: 14,5 kg
Quadro: aço Hi-Ten. Quadro com garantia vitalícia, excluindo a 

dobradiça.
Forqueta: aço Hi-Ten. Forqueta com garantia vitalícia.
Transmissão: 6 velocidades 14/28. Desenvolvimento em metros por 

volta de manivela: 2,96 m – 5,90 m. Prato de 52 dentes.

Travões: V-brake com pinças de travão em aço pretas.
Pedaleira: manivelas de 165 mm em aço.
Guiador / 
avanço / dire-
ção:

guiador semielevado em aço, avanço em alumínio.

Rodas: Jantes em alumínio de 20 polegadas, parede simples.
Pneus: Btwin Mobility 20x1,75
Selim / espi-
gão de selim:

aperto de espigão de fixação rápida, espigão de selim em 
aço com diâmetro de 31,6 mm. Selim confortável e er-
gonómico, fácil de pegar.

Pedais: dobráveis
Acessórios / 
equipamentos:

guarda-lamas com flancos, duplo cárter de prato, ilumina-
ção dianteira e traseira a pilhas. Bicicleta compatível com 
a capa de transporte Tilt, o porta-bagagens da bicicleta 
dobrável btwin. A parte dianteira da bicicleta pode acol-
her uma iluminação adicional VIOO clip, mas também a 
iluminação LED da bicicleta dobrável TILT disponível me-
diante pedido através do serviço pós-venda. Compatível 
com GB da TILT 120, disponível mediante pedido através 
do serviço pós-venda.

Dimensões 
dobrada:

C 78 cm, A 66 cm, L 34 cm

Desdobrada: C 146 cm, A 58,5cm, L 108 cm

tilt 120
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Características

Peso: 12,9 kg

Quadro: Quadro em alumínio 6061. Quadro com garantia vitalícia, excluin-
do a dobradiça.

Forqueta: aço Hi-Ten. Forqueta com garantia vitalícia.

Transmissão: 7 velocidades 14/28. Desenvolvimento em metros por volta de 
manivela: 2,96 m – 5,90 m. Prato de 52 dentes.

Travões: V-brake com pinças de travão em aço pretas.

Pedaleira: manivelas de 165 mm em aço.

Guiador / avan-
ço / direção:

guiador semielevado em aço, avanço em alumínio. Caixa de dire-
ção semi-integrada.

Rodas: Jantes em alumínio de 20 polegadas, parede simples, anodizadas 
em preto.

Pneus: Btwin Mobility 20x1,75 skinwall

Selim / espigão 
de selim:

aperto de espigão de fixação rápida, espigão de selim em 
alumínio com diâmetro de 31,6 mm, com sistema antifurto e antir-
rotação. Selim confortável e ergonómico, fácil de pegar.

Pedais: dobráveis

Acessórios / 
equipamentos:

guarda-lamas com flancos, duplo cárter de prato, iluminação 
dianteira e traseira a pilhas. Iluminação traseira aparafusada para 
limitar os riscos de roubo. Bicicleta compatível com a capa de 
transporte Tilt, o porta-bagagens da bicicleta dobrável btwin. A 
parte dianteira da bicicleta pode acolher uma iluminação adicional 
VIOO clip, mas também, na dianteira, a iluminação LED da bici-
cleta dobrável TILT disponível mediante pedido através do serviço 
pós-venda.

Dimensões 
dobrada:

C 78 cm, A 67 cm, L 34 cm.

Desdobrada: C 146 cm, A 58,5 cm, L 108 cm

tilt 500
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ANTES DE ANDAR
Antes de cada utilização, 
verifique que os travões 
dianteiros e traseiros es-
tão em perfeito estado de 
funcionamento.

Uma pressão insuficiente 
nos pneus irá limitar o 

desempenho da sua TILT. 
Pressão recomendada: 4 

bars.

Apesar da sua robustez, a 
TILT não é uma BMX. Não 
foi concebida para prati-
car acrobacias e outras 

habilidades.

Certos acessórios 
acrescentados, como um 
cesto na parte dianteira 

ou uma bolsa podem im-
pedir a dobragem correta 

da bicicleta.

Manter a mesma secção 
de pneu na dianteira e na 

traseira.

As manetes e os ele-
mentos de transmissão 

apenas podem ser substi-
tuídos por modelos idên-

ticos.

Não lubrificar o espigão 
de selim.

Manter a mes-
ma secção de pneu 

na dianteira e na 
traseira.

Carga máxima do utili-
zador: 100 kg

Tamanho do ciclista: Míni-
mo: 145 cm Máximo: 190 

cm
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tilt 500






