GEEN FIETS STABIELER DAN EEN 4WIELER!!!

Tourfiets
Voor de wat sportiever ingestelde fietser is er de
Tourfiets: een zeer stabiele fiets met lage instap en
comfortabele zitting, rugleuning en trapondersteuning.
Een goed alternatief voor de Solofiets als meer steun nodig is.
En route!
Zo worden toertochten wel erg leuk:
lekker ontspannen achterover leunend
op de Tourfiets met trapondersteuning
genieten van het weer, de natuur en
de omgeving. Comfort gecombineerd
met sportiviteit, dat is toch ideaal?
Kracht, uit de benen of de accu?
Tegenwind en klimmetjes vormen
geen probleem en op een Tourfiets is
de kans groot dat u bij een stoplicht
als eerste weg bent. Maakt u graag
langere tochten? Niets aan de hand:
mocht de accu leegraken, plaats dan
eenvoudig de volle reserve accu
(optie) en vervolg de rit. Er is volop
ruimte voor spulletjes, drinken en
voedsel in de mand achterop. De
Tourfiets past met zijn geringe
breedte van 67 cm gemakkelijk tussen
de paaltjes die nogal eens op
fietspaden aangetroffen worden. En hij
kan daardoor ook door bijna elke
deur, handig bij het stallen van de
fiets!

Schitterend ontwerp
Het mooie en stabiele 4Wielerontwerp gecombineerd met de
unieke wielophanging staan garant
voor een zorgeloze fietservaring.
Door de robuuste uitvoering met
stevige banden en de krachtige
trapondersteuning vormen tochten
langs boswegen en zandpaden, ja
zelfs door de sneeuw geen enkele
uitdaging meer.
Compleet en instelbaar
Standaard is de Tourfiets voorzien
van 20 inch velgen met 36 spaken,
optioneel zijn aluminium wielen
met 5 spaken. Schijfremmen op de
achterwielen in combinatie met
speciale banden zorgen voor een
korte remweg. De instap is laag:
slechts 37 cm. en stuur en zitting
(ook de zithoek) zijn verstelbaar. De
Tourfiets is een zeer complete en
mooie fiets waarop u graag gezien
wilt worden. Veel fietsplezier!
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Tourfiets specificaties:
! lengte 210 cm
! breedte 67 cm
! verstelbaar stuur in
lengte en hoogte
! instaphoogte 37 cm
! wielmaat 20 inch
! gewicht 42 kg
! kleur frame oranje
! rvs spatborden evt. zwart
De Tourfiets is standaard
voorzien van:
! electrische
trapondersteuning met
hoog-koppel motor en LiIon accu 36V 17A
! 5 versnellingen
! onderhoudsarme naven
! geheel omsloten ketting
! aandrijving met vrijloop
! differentieel in de
achteras
! schijfremmen op de
achterwielen
! parkeerrem
! bel
! verlichting voor en
achter

Prijzen 2020

Tourfiets

(excl. 9% BTW bij medische indicatie of 21% BTW)

Tourfiets met trapondersteuning
meerprijs 20Ah accu i.p.v. 13Ah
extra Li-Ion accu 36V 13Ah
extra acculader
meerprijs andere framekleur
alumnium mand zonder deksel
aluminium box met deksel
rieten mand 59x38x38 cm
stokhouder
balanspedalen per set van 2
spiegel links
kabelslot ART gekeurd
5 spaaks aluminium wielen
hydraulische schijfremmen

PRIJS
BTW
€ 5.995,9/21%
€
285,9/21%
€
695,9/21%
€
75,9/21%
€
295,21%
€
169,21%
€
235,21%
€
139,21%
€
59,9/21%
€
59,9/21%
€
39,21%
€
49,21%
op aanvraag
€
395,9/21%

Levertijd: 4-6 weken tenzij op voorraad. Garantie: 1 jaar op accu en motor, 2
jaar op de fiets. Gegevens in deze folder zijn gebaseerd op de situatie van 1
januari 2020, wijzigingen van prijzen, specificaties, modellen en opties zijn
voorbehouden, vraag altijd een offerte op basis van uw wensen. Medio 2019 is
ook een speciale versie van deze fiets beschikbaar voor personen met hoger
lichaamsgewicht, informeer naar de mogelijkheden.
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De opties zijn:
! extra accu
! extra acculader
! 5 spaaks aluminium velgen
! hydraulische remmen
! rieten mand
! aluminium box
! stokhouder
! goedgekeurd kabelslot
! pedalen met voetenband
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