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Specialized Vado SL 5.0 EQ Step Through

Merk Specialized
Naam Vado SL 5.0 EQ Step Through

Normale Prijs € 5.200,00

Actieprijs € 4.500,00

OMSCHRIJVING
Er is geen andere e-bike die zo’n kwaliteit, bereik en kracht heeft en daarnaast ook nog eens licht genoeg is om hem zelf te dragen. De
Turbo Vado SL 5.0 EQ is de beste fiets voor dagelijkse woon-werkverkeer, snelle boodschappen en vervoer in de stad. Extra heldere,
ingebouwde verlichting aan de voor- en achterkant zorgen ervoor dat je in het donker alles goed kan zien en daarnaast ook goed
zichtbaar bent voor andere verkeersdeelnemers. DRYTECH-spatborden houden water en opspattend water tegen, en een standaard
achterdrager is altijd klaar om je tassen en fietstassen te dragen. PRIJSVERLAGING

Per 1-1-2023 heeft Specialized heel veel prijzen van e-Bikes verlaagd! Deze prijsverlaging is van toepassing op zowel 2022 als ook op
2023 modellen. Met deze verlaging zijn Sepcialized fietsen niet alleen kwalitatief maar ook qua prijs super aantrekkelijk en leidend in
de markt! 

Profiteer nu en wacht niet te lang, op = op! 

PLUSPUNTEN

De MasterMind Turbo Control Unit (TCU) is jouw informatie-hub met aanpasbare displayvelden om precies de rit te ervaren die je
voor ogen hebt.

Over-the-air updates, wanneer gekoppeld met de Mission Control App, zorgt ervoor dat je fiets na verloop van tijd beter wordt.

Volledig geïntegreerde en veilige Specialized 320Wh onderbuis batterij met optionele Range Extender compatibiliteit voor een
actieradius tot 195 km.

Specialized SL 1.1 custom lichtgewicht motor, piek 240W / 35Nm, power output 2x jezelf (180% assistentie), assistentie tot 25
km/h.

Lichtgewicht en zeer sterke premium carbon vork met Boost™ 12x110mm steekas.

Future Shock 1.5 vermindert de effecten van ruwe wegen en terrein.

Frame met lage instap om makkelijk op en af te stappen.

Premium hydraulische schijfremmen voor maximale remkracht.

Extra heldere verlichting aan de voor- en achterkant

De op de Turbo SL gemonteerde drager, is Racktime-compatibel voor al je favoriete tassen en fietstassen, en DRYTECH
spatborden beschermen je tegen opspattend water.
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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
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!

 

Specificaties

Model Vado SL 5.0 EQ Step Through Silver Kleur 1 Brushed Aluminum / Black Reflective

Modeljaar 20222023 Frame E5 Aluminum, bottom bracket motor
mount, fully integrated downtube battery,
internal cable routing, fender and front rack
mounts, Smooth Welds

Versnellingssysteem SRAM GX Eagle, 12-speed Aantal versnellingen 12

Wielset DT Swiss R500 disc, 22mm internal width,
23mm

Wielmaat 28"

Banden Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm Voorvork Rigid carbon fork, Boost™ 12x110mm
thru-axle, flat mount disc

Accu Specialized SL1-320, fully integrated,
320Wh

Motor Specialized SL 1.1, custom lightweight
motor

Display Specialized MasterMind TCU, percentage
of remaining charge, 120 possible display
configurations, MicroTune assist
adjustment, over-the-air updates,
ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote

Afneembaar display Nee

Highspeed Nee Afneembare accu Nee

Beschikbare maten Onderstaand de framematen waarin dit
model wordt gemaakt: 

lichaamslengte 158-165 cm = framemaat S
lichaamslengte 165-178 cm = framemaat
M
lichaamslengte 178-185 cm = framemaat L
lichaamslengte 185-193 cm = framemaat
XL

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