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Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ Trapeze Red
Artikelnummer
Merk
Naam

D6445274
Kalkhoff
Endeavour 5.B Move+ Trapeze Red

Prijs

€ 4.299,00
Inruil mogelijk

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

ACTIERADIUS
De aan ons door klanten meest gestelde vraag is onbetwist 'hoeveel kilometers kan ik met deze e-bike afleggen'. De afstand
(actieradius) je met een e-bike kunt afleggen hangt af van een aantal factoren. Om te berekenen hoeveel kilometer je met een
betreffende e-bike 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 de levertijden
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op en kunnen wij op dit moment helaas geen concrete levertijden communiceren. Een levertijd van 2 tot 6 maanden is op dit moment
meer regelmaat dan uitzondering! Voor seizoen 2022 is nu al bekend dat er niet genoeg fietsen geproduceerd kunnen worden om aan
de grote vraag te voldoen. Ook voor het nieuwe seizoen zullen fietsen weer snel uitverkocht raken.
Wacht daarom niet tor het laatste moment met het reserveren/bestellen van je nieuwe fiets!

PRIJZEN
De op onze website vermelde prijzen zijn de door de fabrikant vastgestelde adviesprijzen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud en
kunnen gedurende het seizoen nog wijzigen!

Specificaties
Model

Endeavour 5.B Move+ Trapeze Red

Kleur 1

Racered / Magicblack

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!
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