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Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Easy Entry 2023

Artikelnummer 631213
Merk Cube
Naam Kathmandu Hybrid Pro 750 Easy Entry

2023

Prijs € 3.699,00
Inruil mogelijk

OMSCHRIJVING

Als er één fiets is die vrijheid op twee wielen symboliseert, dan is dat wel de CUBE Kathmandu Hybrid Pro. Accubehuizing en
motorophangende vormen één geheel. En ook de bagagedrager maakt integraal deel uit van het frame. Dat ziet er niet alleen lekker
uit, maar stuurt ook zo. Makkelijk en intuïtief, maar natuurlijk ook stabiel, met dank aan het lage zwaartepunt. Dankzij de volumineuze
banden, de verende zadelpen en vooral de voorvork met maar liefst 10 cm soepele veerweg kom je op het vlak van comfort en tractie
niks tekort. Shimano zorgt voor soepele 11-speed aandrijving en de betrouwbare schijfremmen. Lange spatborden, een stabiele achter
standaard en een felle verlichting maken deze fiets compleet. 

 

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 Pro 750 Easy Entry
2023

Kleur 1 Flashtone 'n black

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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Versnellingssysteem Shimano Deore RD-M5100-SGS Aantal versnellingen 11

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

Banden Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 Voorvork X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm,
100mm, 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  


