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Een electrische ﬁets en niet zomaar een elektrische ﬁets!
Top-Kwaliteit gekenmerkt door:
1- Eigen ontwerp kader geschikt voor personen van 160 tot 185cm lengte!
2- Motor achteraan 350 watt (max. 800watt en 80Nm) eigen ontwerp! Standaard 350 watt achteraan.
3- Batterij in 36V-10Ah of 14Ah met Samsung cellen = DE TOP!
4- Standaard Schijfremmen voor veilig remmen!
5- Standaard Verlichting op batterij vooraan (500 Lumen) en achteraan!
6- Kader gemaakt uit vliegtuig aluminium is standaard!
7- Wielslot tegen diefstal is standaard! Verzwaard wielslot (optie)
8- Standaard TFT kleurenscherm als bediening.
Developped and designed by:
Luc De Ridder
9- Standaard Controller die maar liefst 17 Amp. kan verwerken!
10- Verkrijgbaar met voorwielmotor tot 500watt of middenmotor tot 500 watt als optie!
11- Stadaard Motoren op snelheid gewikkeld, op Torque gewikkeld (optie) of ULTRA-HOGE Torque (optie) gewikkeld!
12- Standaard Garantie van 3 jaar op het elektrische gedeelte!
13- Standaard Anti-lek banden Continental vooraan en achteraan, het beste voor een zorgeloze rit!
14- Standaard in WIT, BORDEAUX parelmoer en ZWART, andere kleuren op aanvraag (optie)!
15- GSM houder met (optie) of standaard zonder USB oplader!
16- Verkrijgbaar in uitvoering die U steeds laat rijden alsof je volle batterij hebt, niet verzwakken dus als uw batterij leeg raakt! (optie)

17- Vanaf 1928€ tot 2.867€ !
18- Standaard In versies van 25km/uur of sneller (optie), alles op maat gemaakt!
19- Standaard dubbele vrijloop. Batterij leeg? Deze ﬁets rijdt als een gewone ﬁets ook bij lege batterij!
20- Verkrijgbaar in ALL-WHEEL DRIVE uitvoering (optie) voor hen die de steilste hellingen en de ruigste paden willen bedwingen!
Opties:
Verende zadelpen
Stoplicht bij het remmen
Speciale antislip pedalen
Systeem op 48V
Anti-reﬂectie achteruitkijkspiegel

Belgian Quality

Opties:
Bredere banden achteraan
GSM houder met USB
Banden in bruin of crème kleur
Fietszakken achteraan / vooraan
Uw naam op LCD anti-diefstal

Geschilderd in de kleur naar keuze van de klant.
Hier OLIJFGROEN, matte afwerking. MOOI!!! Zo
kan ook jij met een ﬁets rijden in uw lievelingskleur!
Vraag onze kleurenkaart, of geef het RAL-nummer,
de rest doen wij.
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Fiets uit 1941 die
volledig door ons werd
omgebouwd en ver
boven alle elektrische
ﬁetsen die je standaard
koopt in de winkel
overtreft. Dit kan ook
met UW FIETS

Nog een juweeltje.
Super zware batterij
die geschilderd is in
de kleur van de ﬁets.
Om het karakter van
de ﬁets te behouden.
Alles kan, steeds
beter dan een gewone elektrische
ﬁets! Dat is zeker!
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Dit is maar een kleine greep hoe alles zorgvulidg werd afgewogen bij de ontwikkeling van
een ﬁets die zijn gelijke niet zal vinden. Beter dan elke andere ﬁets. Dat is wat wij U garanederen
En bovendien 3 jaar garantie.
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Waarom kiezen we voor mechanische schijfremmen? Wel dit is vrij eenvoudig. Hydraulische schijfremmen, remmen maar een klein beetje beter. Doch zijn niet onderhoudsvriendelijk. Je moet op
tijd de olie verversen, bleeden om de lucht eruit te krijgen enz. Kortom, géén meerwaarde voor een
doorsnee ﬁetser of bij woon-werkverkeer.
Elke ﬁetser is anders! iedereen heeft zijn voorkeur wat betreft de eisen die hij stelt. Geen probleem, we
bieden je alle op maat gemaakte oplossingen aan. Kracht van de motor, snelheid etc. Motor in het
voorwiel, achterwiel of het midden. 36V, 48V, 60V, 72V oplossingen.
Banden kunnen het verschil maken. Dit is de reden waarom wij vooraan en achteraan dikwijls andere
monteren naargelang de plaats en de kracht van de motor. Bijvoorbeeld, motor achteraan, dan zullen
achteraan een dikkere band steken die je ook minder hard moet pompen. Dit resulteert dan in een
zachte rit en perfecte tractie.Na veelvuldige testen kiezen wij voor Continental. Ook de binnenbanden
die we gebruiken zijn niet de gewone soort. Deze zijn maar liefst dubbel zo dik als een normale
binnenband. Rij je ook in de winter, dan plaatsen we 4-seizoensbanden.
Vering op uw ﬁets is belangrijk. Daarom kiezen we vooraan voor een enkelpoots-vering. Dempt perfect
en is onderhoudsvrij in tegenstelling tot een normale verende voorvork. Achteraan kiezen we bewust
om géén vering te plaatsen, daar dit energie vreet. Wel plaatsen we indien je dit wil een vering onder
het zadel en deze is dan afgesteld op uw gewicht. Dit geeft géén energieverlies en je zit-positie ten
opzichte van de pedalen blijft steeds ongewijzigd! Een immens voordeel bij het ﬁetsen.
Licht van gewicht en toch super stijve ﬁets. Wist U dat met een 14Ah/36V batterij de ﬁets maar 22kg
weegt!
Je wil zéér ver ﬁetsen. Je kan kiezen uit batterijen met een vermogen van 360Wh, 504Wh, 792Wh,
900 Wh, 1044Wh tot maar liefst 1188Wh. Zwaarder kan ook op aanvraag.
Versnellingen. Hier kiezen we bewust voor amper 6 versnellingen achteraan en vooraan één blad.
Meer heb je bij elektrisch ﬁetsen niet nodig. Eénvoudig schakelen en onderhoudsvrij, dat is wat telt.
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Niets werd tijdens het ontwerp over het hoofd gezien.
Vertrekkende van de aluminium die gebruikt wordt en
gekoppeld hieraan de vorm van de buizen en de
uitermate gunstige geometrie. Dit alles samen
maakt ven deze ﬁets een TOPPER. Een frame
dat uitmunt in stijfheid. Een geometrie die maakt
dat deze ﬁets omzeggens uit zichzelf wil rijden.
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Enkel het BESTE!

