Batavus Finez E-go®
Sport Flex Accu
Lage instap 10 Smokingzwart Mat 48

De nieuwe Batavus Finez E-go® Sport is tot stand gekomen via een nauwe samenwerking
met de T.U. Delft en staat voor optimaal comfort. De Finez E-go® Sport geeft je een
comfortabele rit, ook als je in heuvelachtig gebied rijdt. Met de 10 versnellingen is het geen
probleem om je ondersteuning een stand lager te zetten en gewoon door te blijven fietsen om
er een wat sportievere rit van te maken en die helling met je eigen kracht de baas te zijn.
De Batavus Finez E-go® Sport is voorzien van de nieuwe Vizi-verlichting. De nieuwe Viziverlichting zorgt ervoor dat je altijd zichtbaar bent in het verkeer en is voorzien van een dagen nachtstand. De koplamp is robuust op het spatbord bevestigd zodat deze niet snel
beschadigt en het achterlicht is mooi geïntegreerd in de achterdrager. Het strakke achterlicht
heeft een V-Light dat een lichtstraal in de vorm van een V op de grond projecteert om zo nog
beter te zichtbaar te zijn voor het overige verkeer. De verlichting werkt op de accu van de
fiets en staat altijd aan.

Krachtige middenmotor biedt je een natuurlijke ondersteuning
Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting met V-Light, aangesloten op de accu
van de fiets
Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en snel tot stilstand komt
De geveerde zadelpen en voorvork geven je het nodige comfort tijdens je rit
Kies uit een 300, 400 of 500 Wh batterij en kies zelf hoe ver je fietst

Snel en sportief schakelen door de derailleur met 10 versnellingen

€ 2749

Meer informatie
kijk op batavus.nl

Specificaties
Frame en meer
Kleur commercieel cde
Materiaal frame
Type frame
Frame/artikelhoogte in CM
Gewicht in kg zonder accu
Poedercoating
Bagagedrager
Soort Voorvork
Gewicht commercieel

Smokingzwart Mat
Aluminium
Lage instap
48
0
Mat
Aluminium, MIK compatible
Verend, duoshock
25.4

Versnellingen en remmen
Versnelling merk
Aantal versnellingen
Type versnellingssysteem
Automatische kettingspanner
Automatisch versnelling
Versnelling merk
Versnelling locatie
Versnelling type
Kettingbescherming
Merk shifter
Type shifter

Shimano
10
Derailleur
Nee
Nee
Shimano
Derailleur
Deore
Kettingscherm
Shimano
Deore

Stuur en zadel
Merk zadel
Type stuurpen
Zadelpen

Selle Royal
Handmatig verstelbaar
Verend

Verlichting
Achterlicht
Voorlicht

Batavus Vizi met V-Light
Batavus Vizi met dagrijverlichting

Elektrische onderdelen
E-bike systeem
Gewicht Accu (kg)
Merk accu
Accu capaciteit
Accu locatie
Type accu
Merk display
Display afneembaar
Motor merk
Motor capaciteit (Nm)
Motor locatie
Motor type
Trapondersteuning aantal

Bosch
0
Bosch
300, 400 of 500 Wh
Achterdrager
Bosch
Intuvia
Ja
Bosch
50
Midden
Active Line Plus
4

Trapondersteuning met Walk Assist
Accu uitneembaar

Ja
Ja

Wielen en wielonderdelen
Wielmaat volgens ETRTO

47-622 (28 x 1 5/8)

Rem systeem
Achterrem merk
Voorrem merk
Voorrem soort
Achterrem soort

Tektro
Tektro
Hydraulische schijfrem
Hydraulische schijfrem

Accessoires
Slot
Standaard

ABUS ringslot
Eenpoot standaard

Deze gegevens worden u aangeboden door: Korsten Tweewielers
RIETSTR 77 5482EW SCHIJNDEL
Telefoonnummer: +31735475057

