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Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ Heren Grey

Artikelnummer D6445274
Merk Kalkhoff
Naam Endeavour 5.B Move+ Heren Grey

Normale Prijs € 4.199,00

Opruimingsprijs € 3.899,00

OMSCHRIJVING
De Kalkhoff Endeavour 5.B Move is een zeer elegante elektrische hybride met een fraaie look. Deze sportieve e-bike is perfect voor
woon-werkverkeer of om onstpannen een rondje te touren op de zonnige zaterdag. De SR Suntour voorvork is luchtgeveerd en biedt je
comfort tijdens het fietsen door trillingen van het wegdek op te vangen. De verstelbare stuupen zorgt voor een goede balans tussen
sportief rijgedrag en een comfortabele zithouding. De fiets is afgemonteerd met een Deore 1x10 groep, waardoor jij klaar bent voor een
sportieve rit met pit! 

 

PLUSPUNTEN 

Krachtige Bosch CX 85Nm motor GEN4 

Stijlvol in het frame geïntegreerde Bosch 625Wh accu

Hydraulische schijfremmen

Luchtgeveerde voorvork met lock-out functie

Shimano Deore 1x10 versnellingsysteem

 

SHOWROOM OPRUIMING 

Profiteer nu van extra hoge kortingen tijdens onze showroom-opruiming.

Om plaats in onze showroom te maken ruimen wij alle modellen van de voorgaande collectie op. Profiteer daarom nu van extra hoge
kortingen op onze showroommodellen. Het betreft een beperkte selectie fietsen dus wacht niet te lang, van elk model is vaak nog maar
één exemplaar beschikbaar! 

Fietsen uit de showroomopruiming zijn nieuwe fietsen (niet gebruikte fietsen) die een geruime tijd op verschillende locaties in onze
showroom gestaan en kunnen lichtelijk beschadigd zijn. Op deze fietsen is daarom een extra hoge korting van toepassing!

Specificaties

Roger Wijnen sportief fietsen

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

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  
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Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ Heren Grey
D6445274

Model Endeavour 5.B Move+ Heren Grey Kleur 1 Jetgrey matt

Modeljaar 2022 Frame Lichtgewicht alluminium

Versnellingssysteem Derailleur, Shimano Deore Aantal versnellingen 10 versnellingen

Wielset Naven; Shimano MT400, velgen: Rodi
Airline Plus

Wielmaat 28"

Banden Schwalbe Marathon Airmotion
Performance 55-622

Voorvork Suntour Mobie25 Air 75mm lockout

Accu Bosch PowerTube Li-Ion 36v 625Wh |
lader 2A

Motor Bosch Performance Line CX GEN4, 36V,
250W, 85Nm

Display Bosch Intuvia LCD Afneembaar display Ja

Highspeed Nee Afneembare accu Ja

Beschikbare maten Dit model is in meerdere frametypes en
framematen leverbaar, onderstaand de
maten die wij per model beschikbaar
hebben.

- Trapeze: 43cm (S) | 48cm (M)
- Wave (lage instap): 43cm (S) | 48cm (M) |
53cm (L) | 58cm (XL)
- Heren: 53CM (L) | 58cm (XL) | 63cm
(XXL)

BELANGRIJK!
Voor seizoen 2022 zijn er per frametype en
framemaat slechts een beperkt aantal
fietsen beschikbaar, informeer vrijblijvend
of het gewenste frametype en de juiste
framemaat nog leverbaar 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  


