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TECHNISCHE FICHE  -  Elektrische fiets 

FRAME 

 Aluminium frame 
 Heren– en damesmodel 
 Verschillende maten—heren: 50-57-61 / dames: 

43-50-57 
 Poederlakking in mat zwart, kleur aan te passen 

op aanvraag 

VORK 

 Staal, voor rollerbrake  
 Vast 

SPATBORDEN 

REMMEN 

AANDRIJVING 

 Aluminium, strak design 

 Rollerbrakes voor e-bike 
 Stevige, duurzame alu remgreep 

 Middenmotor Shimano Steps 
 Hoogwaardige Lithium-ion accu, lange levens-

duur 
 7 versnellingen 
 Ketting in inox. Alu-cranken. 
 Tandwiel ijzer/aluminium 
 Trapas van goede kwaliteit 

Mo-cyclette, fietswerkplaats van Maatwerkbedrijf Mo-Clean vzw 

Stationsplein 44, 9160 Lokeren              09/396 11 70 info@mocyclette.be 

KETTINGKAST 

ZADEL 

STUUR 

VERLICHTING 

 Staal, revolvermodel, gelakt in framekleur 

 Comfortabel en duurzaam 
 Verstelbaar met stevige sluiting 
 Zadelpen is voldoende lang voor een goede er-

gonomische aanpasbaarheid 

WIELEN 

 28’’ 
 Dubbelwandige velgen aluminium 
 Buitenband antilek 
 Schwalbe binnenband 
 13 g spaken inox 
 Voorwiel met naafdynamo 
 Achterwiel met naafversnelling 7 versnellingen  

(Shimano Nexus) 

 Staal, licht gebogen met alucoating 
 Ergonomische handvaten 
 Stuurpen aluminium 
 Kopserie goede kwaliteit, vochtbestendig 
 Compacte fietscomputer en schakelaars 

 Staal, licht gebogen met alucoating 
 Ergonomische handvaten 
 Stuurpen aluminium 
 Kopserie goede kwaliteit, vochtbestendig 
 Compacte fietscomputer en schakelaars 

STAANDER 

SLOT 

 Betere stabiliteit door montage op achtervork 

 Axadefender met ketting 
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TECHNISCHE FICHE  - detail 

Elektrische fiets 

Hoogwaardige, lithium-ion accu met lange 

levensduur van Shimano steps met een groot 

vermogen 418Wh (36V, 11,6Ah), 1000 maal 

opladen zonder noemenswaardige slijtage, 

oplaadtijd 4 uur. De batterijbevestiging maakt 

het mogelijk om de batterij op te laden zon-

der het verwijderen van de batterij van de 

fiets. Daarnaast is er een nieuwe batterijlader 

met verschillende laadmogelijkheden. Het 

laadt de eerste 80% binnen twee uur. De to-

tale laadtijd voor een compleet volle accu is 

vier uur (voor de extra 20%). 

Close-up van het achterwiel met interne naaf-

versnelling Shimano Nexus 7 
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Led-achterlicht op naafdynamo. Ook met 

een lege batterij blijft het achterlicht bran-

den.  

 

Halfopen kettingkast met matzwarte coating. 

Rustbuster ketting.  

 

Defender slot met ketting 

 

Verlichting vooraan, led op naafdynamo. 

Dubbelwandige velgen, Schwalbe binnen-

banden en kwaliteitsvolle buitenbanden Mi-

chelin Protek Max of Marathon Plus, stijlvol-

le spatborden eveneens in matzwart. 
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Ergonomische handgrepen, versnelling 

Nexus 7, stuur in staal met aluminium coa-

ting 

Schakelaars met eenvoudige bediening 
dankzij ergonomisch en intuïtief ontwerp. 
Drie simpele klikknoppen – twee voor bij- en 
terugschakelen, een voor Walk Assist. 
 

Direct binnen bereik, je houdt je handen ge-
woon aan het stuur  

Afneembare compacte fietscomputer van 
Shimano steps die losgekoppeld kan worden. 
De display informeert de gebruiker hoe ver 
zijn actieradius reikt en in welke modus hij 
rijdt. 

Shimano Steps middenmotor, zorgt voor een 
beter evenwicht bij het rijden en is veiliger. 
Hij is zuiniger en staat samen met de hoog-
waardige batterij garant voor een ruime ac-
tieradius van 60 (high modus) tot 125 kilo-
meter (Eco). 


