Stromer ST2 Special
Edition Comfort Ivory
Cream Dames 2022
De Stromer ST2 Special Edition is uitgerust met
een zeer strak design, geïntegreerde technologie
en een unieke riemaandrijving waardoor je bent
verzekerd van optimaal gebruiksgemak en
effeciëntie. De ST2 SE Comfort heeft een
krachtige motor met een vermogen van 750W en
een accu van 983Wh, hiermee kan je ruim 180
kilometer rijden. De Stromer ST2 Special Edition
is in de stijlvolle kleur Ivory Cream beschikbaar.
Highlights Stromer ST2 Special Edition:
• Riemaandrijving en hierdoor zeer
onderhoudsvriendelijk.
• Lage comfort instap
• Uniek: 5 Speed versnellingsnaaf van By Sturmey
Archer.
• Uniek: geïntegreerde dagrijverlichting.
• Comfortabele zithouding door rechte zit.
• 3G, gps locatie en de bijbehorende app voor
tracking.
• Geïntegreerde kabels en hierdoor bestand tegen
weersomstandigheden.
• Uitgerust met mooie fietsmand.
Achterwielmotor:
De Stromer ST2 Comfort is uitgerust met een
SYNO Drive IG motor van 750W waardoor deze
mooi en compact aansluit op de fiets. De motor
van de ST2 SE heeft een draaimoment van 40Nm,
hierdoor zit je binnen enkele seconden op de 45
kilometer per uur! Het voordeel van deze SYNO

Drive IG motor is dat hij regeneratief is: er wordt
afgeremd op de motor waardoor deze stroom
opwekt voor meer actieradius.
Connectiviteit:
De OMNI verbinding bij de ST2 Comfort SE is een
bluetooth en 3G verbinding. Bedien je Stromer
overal, dit gaat gemakkelijk via de app of via de
geïntegreerde display in het frame. Het unieke
aan de Stromer-OMNI app is dat communicatie via
gps, 3G en Bluetooth gaat waarmee je met gemak
je fiets kan tunen. Bepaal zelf of je op snelheid wilt
fietsen of liever met meer actieradius. Daarnaast
wordt inzichtelijk waar je fiets zich bevind en kan
je fiets op afstand ontgrendeld en vergrendeld
worden. Geniet van het gevoel van vrijheid en stel
je Stromer af op je persoonlijke rijstijl!
Aandrijving en versnelling:
Bij de ST2 SE wordt er gebruik gemaakt van een
onderhoudsarme belt drive van het merk Gates.
De Belt bestaat uit polyurethaan en carbon,
beiden componenten worden samen tot de
gewenste vorm geperst. Het resultaat is een niet
rekbare Belt die veel kracht kan verdragen. De
ST2 is uniek omdat er in de motor een naaf
versnelling van het merk Sturmey Acher verwerkt
zit. De efficiënte versnellings-naaf heeft maar
liefst een rendement van 156%. Dankzij de 5
stappen is er altijd genoeg keus in de
trapfrequentie en in combinatie met de riem
aandrijving fiets je geruisloos naar je bestemming.
Comfort:
De Stromer ST2 SE Comfort wordt geleverd met
een lage instap incombinatie met een comfortabel
zadel voor een optimale zithouding en slanke
bagagedrager, geheel aansluitend bij het

gestroomlijnde design. Naast de opvallende lak
ben je goed zichtbaar en veilig dankzij de
verlichting van Roxim. De low beam functie van
600 Lumen is geschikt voor dagrij licht, in het
donker is de high beam optie van 900 Lumen
beschikbaar. Daarnaast is de ST2 SE uitgerust
met een geïntegreerde claxon. De Stromer ST2 in
de maat M beschikbaar.
Verkoopprijs: € 7.149,00
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Specificaties
Aantal versnellingen

5

Frametype

Dames

Kleur

Beige

Type remmen

Schijfrem met hydraulische bediening

Type versnellingen

NAAF

Wielmaat

27.5

Merk

Stromer

Modeljaar

2022

Framemaat

M

