't Mannetje Cruiser 20" en 24” Zolang de voorraad strekt
IN HEEL 2021 ZIJN AL ONZE LEVERTIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Neem
voor de meest actuele levertijd contact met ons op.
Art.nr. Artikel

Incl. 21% Btw

Adviesverkoopprijs 2021

O

40000 Cruiser 20” Fiets met aangepaste geometrie. Voeten makkelijk aan de grond in stilstand, lage instap, framehoogte 29 cm, cranklengte 100mm,
terugtraprem, handrem voor, 20”wielen, anti-lekbanden, 3 versnellingen, spatborden, achterdrager, batterijverlichting, slot, zwart. Levertijd 8 weken.
Zolang de voorraad strekt

€ 2.240,00

O

50000 Cruiser 24” Fiets met aangepaste geometrie. Voeten makkelijk aan de grond in stilstand, instap 44 cm, framehoogte 35 cm, min. afstand zadel-grond
67cm, cranklengte 152 mm, comfortabel Drifter zadel, verstelbare stuurpen, handremmen, 24” wielen, antilek-banden, 7 versnellingen, Spatborden,
bagagedrager, batterijverlichting, slot, zwart. Levertijd 8 weken. Zolang de voorraad strekt

€ 3.980,00

O

40200 Cruiser 20” E Fiets met aangepaste geometrie voor mensen met een groeistoornis. Voeten makkelijk aan de grond in stilstand, lage instap,
framehoogte 29 cm, cranklengte 100mm, terugtraprem, handrem voor, 20”wielen, anti-lekbanden, 3 versnellingen, spatborden, achterdrager,
batterijverlichting, slot, zwart. Lichte motor in het voorwiel, trapondersteunend geschakeld, voorzien van LED display met 6 standen ondersteuning
met remonderbreker en starthulp 36 volt 9 Ah 324 Wh accu in tasje op de achterdrager, incl. lader. NB: De motor kan volledig ingesteld worden naar
de wensen of vaardigheden van de klant, qua kracht en qua snelheid. Levertijd 8 weken. Zolang de voorraad strekt

€ 3.800,00

O

50100 Cruiser 24” E Fiets met aangepaste geometrie. Voeten makkelijk aan de grond in stilstand, instap 44 cm, framehoogte 35 cm, min. afstand zadelgrond 67cm, cranklengte 152 mm, comfortabel Drifter zadel, verstelbare stuurpen, handremmen, 24” wielen, antilek-banden, 7 versnellingen,
Spatborden, bagagedrager, batterijverlichting, slot, zwart. Lichte motor in het voorwiel, trapondersteunend geschakeld, voorzien van LED display met
6 standen ondersteuning met remonderbreker en starthulp 36 volt 17 Ah 612 Wh accu in de bagagedrager, incl. lader. NB: De motor kan volledig
ingesteld worden naar de wensen of vaardigheden van de klant, qua kracht en qua snelheid. Levertijd 8 weken. Zolang de voorraad strekt

€ 5.900,00

O

80009 Verwijderingsbijdrage wettelijk verplicht bij levering elektrische fiets, ombouw of accu.

€ 14,00

Opties 20”:
O

40002 Wenskleur RALno:......................en RALnaam: ........................................................., levertijd 9 weken

€ 190,00

O

40007 7 versnellingen, Shimano Nexus met terugtraprem en een handrem voor

€ 200,00

O

41013 Voordrager met accu, tevens accu upgrade tbv Cruiser 20”, accu komt uitneembaar onder de voordrager, 36 volt, 17 Ah, 612 Wh

€ 620,00

O

40011 Pfiff zijwielen 20 inch, geveerd en instelbaar

€ 820,00

O

40010 Voordrager

€ 160,00

O

40009 Handremmen voor en achter, tbv Cruiser 20” terugtraprem vervalt

€ 120,00

O

40008 Gelzadel model Drifter Midi

€ 40,00

Opties 24”:
O

51015 Extra verlaagde instap, -5cm

€ 380,00

O

50009 Terugtraprem komt extra bij de handremmen en de 7 versnellingen

€ 135,00

O

51013 Voordrager met accu tbv Cruisers 24” De accu komt uitneembaar onder de drager, 36 volt, 17 Ah, 612 Wh

€ 260,00

O

50011 Pfiff zijwielen 24 inch, geveerd en instelbaar, niet in combinatie met accu in drager achter

€ 820,00

O

40002 Wenskleur aan te geven in RALno:................en RALnaam: ............................., levertijd 9 weken

€ 190,00

O

50010 Voorbagagedrager op balhoofd, zwart

O

Opties alle modellen:
40012 Crankset op maat, cranklengte: .......mm, 30tds tandblad

O

26016 Crankverkorter Hase Links traploos instelbaar van 0 tot 55 mm verkorting

€ 76,00

O

26016 Crankverkorter Hase Rechts traploos instelbaar van 0 tot 55 mm verkorting

€ 76,00

O

25378 Pedaalasverlenger Links 3 centimeter

€ 25,00

O

25378 Pedaalasverlenger Rechts 3 centimeter

O

25374 Excentrische crank links traploos instelbaar

O

25374 Excentrische crank Rechts traploos instelbaar

O

33333 Speciale wensen:

€ 80,00
€ 255,00

€ 25,00
€ 192,00
€ 192,00
Prijs op aanvraag

