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Kalkhoff Endeavour 7.B Pure Heren Grey
Artikelnummer
Merk
Naam

64152900
Kalkhoff
Endeavour 7.B Pure Heren Grey

Normale Prijs

vanaf € 5.499,00

Opruimingsprijs

vanaf € 4.699,00

OMSCHRIJVING
De Endeavour 7.B Pure heeft een elektrische 1x12 SLX/XT Di2 afmontage. Door de 1x12 versnellingen heb je veel bereik waardoor je
op glooiend, maar ook op meer heuvelachtig terrein, prima uit de voeten kan. Het Di2 elektrisch schakelen zorgt voor precieze en
directe schakelprestaties. De SLX/XT groep is van hoogstaande kwaliteit waardoor je de fiets dagelijks intensief kan gebruiken. De
hydraulische schijfremmen zorgen voor uitstekende remprestaties, ook in slecht weer. Hierdoor zit je met een veilig gevoel op je fiets.
De Bosch Performance Line CX motor is de krachtigste motor van Bosch voor elektrische hybride fietsen, hierdoor kan je altijd rekenen
op de juiste steun in de rug. De fiets heeft een mooie geïntegrrerde accu met een capaciteit van 625Wh. Hierdoor kan je gerust 125
kilometer op een accu fietsen. Het aantal kilometers wat je op een accu kan fietsen kan wel variëren door omstandigheden zoals
bijvoorbeeld het gewicht van de berijder, mate van ondersteuning en de buitentemperatuur. De Schwalbe Super Moto banden hebben
uitstekende grip en rijden niet snel lek.

PLUSPUNTEN
Exclusieve frameafwerking met volledig geïntegreerde kabels
Krachtige Bosch CX 85Nm motor GEN4
Stijlvol in het frame geïntegreerde Bosch 625Wh accu
Hydraulische schijfremmen
Shimano Di2 elektronisch 1x12 versnelling systeem

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
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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!

BESCHIKBARE MATEN
Heren 53 cm Jetgrey Matt

Specificaties
Model

Endeavour 7.B Pure Heren Grey

Kleur 1

Jetgrey Matt

Modeljaar

2021 / 2022

Frame

lichtgewicht aluminium met volledig
geïntegreerde kabels

Versnellingssysteem

Derailleur, Shimano XT, voor 38t, achter
10t-45t

Aantal versnellingen

12 versnellingen

Wielset

Naven; Shimano | Velgen: Rodi TRYP35
dubbel gebust

Wielmaat

27.5"

Banden

Schwalbe Super Moto-X, 62-584

Voorvork

Integrated Carbon

Accu

Bosch Powertube Li-Ion 36v 625Wh | 4A
acculader

Motor

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

Display

Bosch Kiox

Afneembaar display

Ja

Highspeed

Nee

Afneembare accu

Ja

Beschikbare maten

Dit model is alleen nog beschikbaar in
framemaat 53cm in de kleur Jetgrey Matt

Gewicht

24,9
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