Cross Trento
De Cross Trento is een heerlijke elektrische stadsfiets met maar liefst 6
versnellingen.
De sterke 36V en 8Ah Samsung Lithium Ion batterij zit weggewerkt onder de
bagagedrager van de fiets. Met een volle batterij fiets u gemakkelijk
afstanden tot wel 80km. Op het LED display zit een batterij indicatie en
niveau trapondersteuning. De motor zit netjes weggewerkt in het achterwiel.
Aan de linkerkant van het stuur kunt u de trapondersteuning instellen, hierbij
heeft u de keuze uit 3 trapondersteuningen. De bekabeling is netjes in het
frame is weggewerkt. Het schakelsysteem van deze elektrische fiets is van
Shimano Tourney en heeft 6 versnellingen. Verder is deze elektrische fiets is
voorzien van een voorvering, een V-brake remsysteem, ergonomische
handvatten en aan de voor en achterzijde een verlichting.
Uiteraard wordt uw elektrische fiets 100% rijklaar afgemonteerd en gratis bij
u thuis bezorgd.
Pluspunten:
+ Shimano Tourney schakelsysteem
+ 8 Ah Samsung accu
+ Aluminium frame
+ 6 Versnellingen
In de toekomst wilt u natuurlijk altijd blijven genieten van uw fiets, helaas laten
de cijfers zien dat er nog steeds veel fietsen gestolen of vernield worden.
Sluit daarom makkelijk en snel een fietsverzekering af bij uw aankoop om
latere teleurstellingen te voorkomen. U heeft al een ANWB fietsverzekering
vanaf â‚¬16,- per jaar. Deze keuze kunt u maken tijdens het bestellen van de
fiets.
Shimano afmontage

Geveerd

Elektrisch

Algemeen
Merk
Frametype
Framemateriaal
Framemaat
Bandenmaat
Voorvork vering
Gewicht product
Zadel
Zadelpen vering
Bagagedrager
Snelbinders
Jasbeschermers
Kettingkast
Slot
Standaard
Velgen

Cross Ebike
Heren
Aluminium
58 cm
28 inch
Ja
25 (incl. accu) Kg
Gel
Nee
Ja
Ja
Nee
Open - Kunststof
Nee
Midden
Dubbelwandig Aluminium

Versnelling & Remmen
Versnellings systeem
Type versnelling

Shimano
Derailleur

Aantal versnellingen
Type remmen

6
V-brake

Verlichting
Verlichting
Verlichtingstype
Reflectoren

Ja
Op accu
Voor en achter

Accu techniek
Accu gewicht
Accu capaciteit
Accu Vermogen
Accu voltage
Actieradius
Accutechniek
Acculocatie
Afneembare accu

3 Kg
8 Ah
288 Wh
36 volt
80 KM (maximaal bereik)
Lithium-Ion
Bagagedrager
Ja

Motor techniek
Motorvermogen
Motorspanning
Ondersteuningsstanden
Aandrijvingspositie

250 W
36 volt
3
Achter

