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GAASTRA FYTS
Al sinds vier generaties draait bij de Gaastra’s (bijna) alles om fietsen.
De familie richtte achtereenvolgend de merken Batavus, Koga
Miyata en idworx op. Ieder merk op zich gaf de fietsmarkt in hun tijd
belangrijke impulsen en stuwde de ontwikkeling vooruit. Natuurlijk
zette ieder van deze merken - door veranderingen in gebruikerseisen
- verschillende zwaartepunten. Maar één rode lijn is door de meer dan
honderdjarige familiegeschiedenis te trekken: iedere ‘Gaastra’-fiets
biedt zijn rijder steeds een maximum aan kwaliteit. Deze traditie zet
ook het nieuwste merk GAASTRA door met de FYTS, die daarbovenop
vooral door een combinatie van uitgebalanceerde rijeigenschappen
met onderhoudsarme techniek en smaakvol design enthousiasme
opwekken.

1904: Andries Gaastra start de ontwikkeling van de FYTS...

“Sinds vier generaties
draait bij de Gaastra’s
alles om fietsen.”

FYTS
4.E man

FYTS

highlight
OVER ALL

4.E komfort

M / L / XL

De FYTS 4.E zet een geheel nieuwe standaard in
het e-bike segment. Het hoogwaardige aluminium
frame met geovaliseerde zitbuis is gebaseerd op de
uitgekiende geometrie van de andere FYTSEN en

S/M/L

speciaal ontworpen voor het extra gewicht van de accu
bovenop de bagagedrager. De 4.E is de ideale fiets voor
wie zorgeloos en comfortabel lange fietstochten wil
maken en daarbij graag een steuntje in de rug heeft.

•

Zeer robuust en stijf frame van aluminium

•

Uiterst betrouwbare hydraulische schijfremmen

•

Synchroon verstelbare achterpadden

•

Balloonbike comfort concept

•

Speciale bagagedrager met dubbele opname

•

Gebalanceerde en comfortabele geometrie

•

’Brace’ ter verhoging van de stijfheid van achterdragerbevestiging

•

Van fabriekswege perfect en compleet afgemonteerd

FYTS
4.14 man

FYTS

Afgebeeld met kettingkast
(optie) en Brooks zadel en
handvatten (optie)

4.14 frou / komfort

M / L / XL / XXL

De FYTS 4.14 biedt door de doordachte geometrie, de
bredere banden en de aangename zithouding dezelfde
comfortabele voordelen als de andere FYTSEN. Maar
door zijn Rohloff Speedhub met 14 versnellingen,

S/M/L

naafdynamo met hoger rendement en sportievere
zitpositie, komt de FYTS 4.14 nog beter tot zijn recht bij
zwaar gebruik, lange tochten en zelfs fietsvakanties in
onherbergzame gebieden.

•

Zeer robuust en stijf frame van CrMo staal

•

Optie: gesloten aandrijflijn

•

Roestvaststalen uitvaleinden aan frame en vork

•

Balloonbike comfort concept

•

Onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische remmen

•

Gebalanceerde en comfortabele geometrie

•

Excentrische trapasbehuizing voor het instellen van
de kettingspanning

•

Van fabriekswege perfect en compleet afgemonteerd

FYTS

FYTS

Afgebeeld met Brooks
zadel en handvatten (optie)

4.11 man

4.11 frou / komfort

M / L / XL / XXL

S/M/L
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Weer of geen weer, de comfortabele FYTS 4.11 is met
11 onderhoudsarme versnellingen overal en altijd
inzetbaar. Of het nu gaat om de dagelijkse rit naar het
werk, een pittige toerrit in het weekend of een volledig

bepakt en bezakte fietsvakantie, de speciale geometrie,
de brede banden en comfortabele zithouding maken de
FYTS 4.11 tot de ideale partner.

•

Zeer robuust en stijf frame van CrMo staal

•

gesloten aandrijflijn

•

Roestvaststalen uitvaleinden aan frame en vork

•

Balloonbike comfort concept

•

Onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische remmen

•

Gebalanceerde en comfortabele geometrie

•

Excentrische trapasbehuizing voor het instellen van
de kettingspanning

•

Van fabriekswege perfect en compleet afgemonteerd

FYTS
4.08 man

FYTS

Afgebeeld met Brooks
zadel en handvatten (optie)

4.08 komfort / frou

M / L / XL / XXL

S/M/L
F R OU F R AM E

De FYTS 4.08 is de perfecte keus voor wie door de week
een zorgeloos en comfortabel vervoermiddel nodig
heeft, maar zich ook in het weekend graag op de fiets

verplaatst. De acht versnellingen bieden daarbij ruim
voldoende bereik ook voor tochten in heuvelachtig
terrein.

•

Zeer robuust en stijf frame van CrMo staal

•

gesloten aandrijflijn

•

Roestvaststalen uitvaleinden aan frame en vork

•

Balloonbike comfort concept

•

Onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische remmen

•

Gebalanceerde en comfortabele geometrie

•

Excentrische trapasbehuizing voor het instellen van
de kettingspanning

•

Van fabriekswege perfect en compleet afgemonteerd

www.gaastrabikes.eu

Siebengebirgsblick 20
D-53343 Wachtberg
Tel. +49 228 184700
Fax +49 228 18470299
info@bikebasics.de

GAASTRABIKES DEALER
Technische wijzigingen voorbehouden

