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Golffiets
Fietsend naar de golfbaan op een veilige en stabiele
fiets met uw golftas voorop. Aangekomen klapt u de
fiets in en is het zowel een loophulp als een trolley
voor uw golftas.
De Golffiets is een innovatieve
4wieler met de voor alle 4wielers
kenmerkende stabiliteit als
belangrijkste eigenschap. De Golffiets
is een combinatie van een prachtige
fiets voor 1 persoon die niet kan
omvallen waarmee u met uw golftas
voorop naar de Golfbaan fietst en een
loophulp en trolley voor op de
golfbaan. Als u niet meer heel goed
kunt lopen hoeft u niet meer plaats te
nemen in een golfkarretje maar u
loopt achter de Golffiets met de
anderen mee het parcours af.
Sommige stukjes kunt u ook zittend
op de fiets doen en met de Golffiets
als e-bike (optie) zonder te hoeven
fietsen want die heeft een motor die
op loopsnelheid kan worden
ingeschakeld. Het slimme en goed
doordachte ontwerp is zonder meer
uniek te noemen. Optioneel is de
Golffiets ook mutlifunctioneel: u
haalt de bevestiging voor de golftas er
af en zet er een rekje op voor een
mand, krat, koffer of bak. Daarin stopt
u de boodschappen, een kleed,
spulletjes en/of hondje Fikkie. Er zijn
verschillende manden, kratten,
lederen koffers en aluminium bakken
verkrijgbaar. U zit heel ontspannen

Fietsend naar de baan

Lopend verder

op een Golffiets, net als op een
gewone fiets en met de wind door
de haren geniet u van de rit en de
omgeving. Op- en afstappen gaat
heel gemakkelijk. Net als alle
4Wielers heeft de Golffiets een

korte draaicirkel en rijdt en stuurt de
fiets heel gemakkelijk. Alle wielen
zijn geremd en voorzien van extra
brede banden die geen sporen
trekken op de green. Optioneel is de
Golffiets ook als e-bike leverbaar.
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Golffiets specificaties:
! lengte 187 cm / 110 cm
! breedte 70 cm
! verstelbaar stuur
! zadelhoogte vanaf trapas
45 tot 75 cm
! wielmaat 20 inch
! bandenmaat 20 x 230
! gewicht 42 kg
! kleur frame wit
! kleur spatborden mat
zwart
De Golffiets is standaard
voorzien van:
! lage instap
! 5 versnellingen
! onderhoudsarme naven
! aandrijving met vrijloop
! differentieel in de
achteras
! trommelremmen voor en
schijfremmen achter
! parkeerrem
! houder voor golftas
! bel
! verlichting voor en
achter

Golffiets

Prijzen 2017
(excl. 6% BTW bij medische indicatie of 21% BTW)

PRIJS
Golffiets opklapbaar
€ 3.495,electrische trapondersteuning
€ 1.895,extra Li-Ion accu 36V 17Ah
€
695,extra acculader
€
75,hydraulische schijfremmen achter
€
375,basil mand met beugel type Catu
€
70,aluminium mand 58x38x30 cm
€
139,aluminium box met deksel 60x40x41 cm €
235,rieten mand
€
132,houten hondenbak
€
159,stokhouder
€
56,kabelslot
€
49,voetbakje
€
145,balanspedalen met too clips
€
55,-
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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 14 januari 2017, wijzigingen van prijzen,
specificaties en modellen zijn voorbehouden
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De opties zijn:
! electrische
trapondersteuning met
hoog-koppel motor en LiIon accu 36V 17Ah
! extra accu
! hydraulische schijfremmen
! basil manden met hengsel
! rieten mand
! aluminium box
! houten hondenbak
! stokhouder
! kabelslot
! voetbakje
! pedalen met too clips
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