Stromer ST2 Sport Royal
Blue Heren 2021
Stromer ST2:
De Stromer ST2, ook wel bekend als de
onderhoudsvrije speedpedelec!
Highlights Stromer ST2:
• Riemaandrijving, veel gemak en weinig
onderhoud;
• Unieke geïntegreerde versnellinsnaaf;
• Geïntegreerde dagrijverlichting;
• Comfortabele zithouding;
• GPS en 3G verbinding.
• Connectiviteit met de fiets door de handige
Stromer app.
De riemaandrijving:
Als eerste Stromer is de ST2 uitgerust met een
Gates Carbon Drive. Deze krachtige, geruisloze en
extreem lichte aandrijftechnologie uit de
motorsport werd verder ontwikkeld en
geoptimaliseerd voor de snelle e-bikes. De gates
riemaandrijving vergt nauwelijks onderhoud, is
extreem duurzaam en loopt uiterst rustig. De
Interne vijfvoudige versnellingsnaaf perfectioneert
deze aandrijving. Door deze efficiënte
versnellingsnaaf heb je in elke ondersteuning de
juiste frequentie en in elke
De achterwielmotor:
De krachtige achterwielmotor zorgt voor een
onvergetelijke rijervaring. De motor is doordat hij
in het achterwiel gemonteerd is op het eerste

gezicht nauwelijks zichtbaar. Doordat de motor in
het achterwiel zit word de energie zonder
krachtsverlies direct overgedragen. Dit resulteert
in snelheden tot 45 km/u. Hoe voelt dat? Kom het
gewoon eens proberen.
Comfort en Design:
De Stromer ST2 is een echte eyecatcher. Met deze
fiets word je gezien en wil je gezien worden. Door
het mooie sportieve frame, de mooie kleuren en de
opvallende dagrijverlichting is deze fiets niet te
missen. Verder heeft de ST2 een comfortabele
aanpasbare zithouding. Ook is over de afwerking
van deze fiets erg goed nagedacht. Zo lopen alle
kabels door het frame, dit zorgt voor een strakke
afwerking en is de fiets beter bestand tegen de
verschillende weersomstandigheden. Wil je nou
meer weten over deze fiets wij staan te popelen
om je helemaal wegwijs te maken over deze fiets.
Uitbreidingsopties van de Stromer ST1:
• Verende voorvork € 429,• Verende zadelpen € 245,• Accu 814Wh € 460,• Accu 983Wh € 800,Deze configuratie:
Vaste voorvork
Vaste zadelpen
893Wh accu
Comfort houding met 15 graden stuurbocht
Verkoopprijs: € 6.988,00
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Stromer ST2 Sport Royal Blue Heren 2021 aantal
1

In winkelmand

Specificaties
Aantal versnellingen

5

Frametype

Heren

Kleur

Blauw

Type remmen

Schijfrem met hydraulische bediening

Type versnellingen

NAAF

Wielmaat

27.5

Merk

Stromer

Modeljaar

2021

Framemaat

L

