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Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy Entry 2023

Artikelnummer 631253EE
Merk Cube
Naam Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy

Entry 2023

Prijs € 3.899,00
Inruil mogelijk

OMSCHRIJVING

Als de accutechnologie verbetert, dan verbeteren wij mee. Dat betekent dat het frame van de Kathmandu Hybrid plaats biedt aan
accu's tot 750 Wh. Of beter: de drié frames. We brengen ‘m namelijk met klassiek diamantframe, met trapezeframe of met lage instap.
In alle gevalllen vormen motorophanging en accubehuizing één geheel. Dat is lichter, sterker én het positioneert motor en accu op
precies de juiste plaats. In combinatie met onze Efficient Comfort-geometrie levert dat fijne rijeigenschappen en een perfecte balans
op. Bovendien is er zo plek voor een bidonhouder. En wat dacht je van de fraaie bagagedrager? Deze Integrated Carrier 3.0 is
minstens zo licht en sterk als z’n voorganger, maar nu nóg strakker geïntegreerd. Mooi toch?

 

ACTIERADIUS 

De meest gestelde vraag is onbetwist  'hoeveel kilometers kan ik met de accu fietsen'.  De afstand (actieradius) die je kunt fietsen
hangt af van een aantal factoren. Om te berekenen hoeveel kilometer je met de betreffende accu kunt fietsen, heeft Bosch de
actieradius-calculator ontwikkeld. 

KLIK HIER OM DE ACTIERADIUS TE BEREKENEN

 

LEVERTIJDEN

Zoals je reeds gemerkt zult hebben is de e-bike een hot item. Als je om je heen kijkt zie je zelfs al meer e-bikes dan gewone fietsen.
Door de grote vraag naar e-bikes is er een tekort ontstaan aan onderdelen en componenten. Door deze tekorten lopen levertijden op,
levertijden van 2 tot 6 maanden zijn op dit moment helaas meer regelmaat dan uitzondering! Ook voor seizoen 2023 kunnen er niet
genoeg fietsen geproduceerd worden om aan de grote vraag te voldoen, fietsen zullken daarom weer snel uitverkocht raken. 

TIP! Wacht niet tot het laatste moment met het reserveren/bestellen van je nieuwe fiets! 

Specificaties

Model Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy Entry
2023

Kleur 1 Grey 'n silver

Modeljaar 2023 Frame Aluminium

Roger Wijnen sportief fietsen

Service 046-4742966 (optie 1) Mauritslaan 120 www.sportieffietsen.nl  

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  

https://www.bosch-ebike.com/nl/service/actieradius-calculator/
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Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy Entry 2023
631253EE

Versnellingssysteem Shimano Deore RD-M5100-SGS Aantal versnellingen 12

Wielset CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready Wielmaat 28"

Banden Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 Voorvork Suntour XCR-32 Air, Tapered, 15x110mm,
Lockout

Accu Bosch Smart PowerTube 750 Wh Motor Bosch Smart Performance Line CX (85
Nm)

Display Bosch Smart Kiox 300 Afneembaar display Ja

Highspeed Nee Afneembare accu Ja

Beschikbare maten Easy Entry: 46cm (XS) | 50cm (S) | 54cm
(M) | 58cm (L)

OPMERKING!
Deze fiets is te bekijken in onze showroom.
Voor seizoen 2023 zijn er per framemaat
slechts een beperkt aantal fietsen
beschikbaar, informeer vrijblijvend of de
gewenste framemaat nog beschikbaar is!

Roger Wijnen sportief fietsen

Service 046-4742966 (optie 1) Mauritslaan 120 www.sportieffietsen.nl  

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  


