idworx Grandone travel brochure

De Vakantiefietser

idworx Grandone travel gen 1.0
De Grandone travel is een sportevee lichtgewicht fets met derailleur. Het is een moderne randonneur in
de vertrouwde idworx kwaliteite geschikt voor wereldreizigerse maar ook voor woon-werkverkeer.
Standaard is dit model uitgerust met onder andere: schijfremmene ruimte voor 3 bidonhouderse
verlichtnge steekassen voor optmale uitlijning en een erg stjf frame.
De idworx Grandone is ook verkrijgbaar in twee andere varianten: gravel en sport. Daarmee is deze fets
ook geschikt voor de lichtgewicht bikepacker en sporteve gravelrider.

Kenmerken










22 versnellingene Shimano Ultegra 2x11 racegroep
Shimano Ultegra/XTe Shimano 180 mm remschijven
Duurzame SON naafdynamoe krachtge SON Edelux II koplamp + B&M achterlicht
Lichtlopende Schwalbe G-one Allround 40/622 banden
Steekassene voor optmale uitlijning en meer stjjeid
Ook elektrisch verkrijgbaar
Aluminium frame
28 inch wielen
Gewicht: ca. 13e1 kg
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Uitvoeringen




Framematen: Me Le XL
Kleur: glanzend zwart
Prijs: € 4.295e- (travel)









Optes:
Secundaire kleur (sparkling yellow): € 100eExtra kleuroptes: groene wite oranje
DaRim Lite zeer lichte carbonvelgen 29”: € 695eNeodrive Z20 electromotor (612 Wh) inclusief extra achterwiel: € 2.795eTubus Duo low-rider voorwielbagegedrager (op aluminium voorvork): € 65eDaBrace bagagedragerversterker: € 65eTitanium trillingdempende fex-zadelpen: € 150e-

De idworx Grandone is ook verkrijgbaar in twee andere varianten: gravel en sport.

Levertijd
idworx bouwt de fetsen met de hande in gemiddeld 4 weken.

Jouw wensen en je ideale zithouding
De idworx is een fabrieksklare fets. Maar als je wilte passen wij de idworx aan jouw persoonlijke wensen
aan: een ander zadele stuure trapperse het is allemaal mogelijk.
En heel belangrijk: bij De Vakantefetser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de
kans klein op tntelende vingerse vermoeide polsene nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijne
wisselen we de stuurpene het stuure het zadele de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms
betekenen dat ook de kabels voor de remmen en de derailleur aangepast moeten worden. Zeker als je
duizenden kilometers op je fets zite is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.
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Meer weten?
Op onze site lees je meer over:







Versnellingssystemen
Remsystemen
Wielmaten en banden
Framematen en afstelling
Andere idworx-fetsen
De winkel en waar we voor staan

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je een hoop meer vertellen over de fets.
Bovendien is de fets beschikbaar voor een testrit.
Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!
Adres en openingstjden

www.vakantiefietser.nl

versie 201820

Pagina 3/4

idworx Grandone travel brochure

De Vakantiefietser

Specificaties
Grandone travel (Gen. 1.0)
Frame:
idworx triple buted 6061
T6 aluminium
Framematen: M / L / XL (man)
Voorvork:
Aluminium triple-buted
met steekas
Versnelling:
22 versnellingene Shimano
Ultegra 2x11
Remmen:
Shimano 180 mm
schijfremmen
Wielen:
Shimano XT 12/142
11Speed
SON-idworx 15 / 110 mm
SL naafdynamo met 28"
idworx DaRim Disc II velgen
25 mm
Banden:
Schwalbe G-One Allround
40/622 TLE
Specials:
EBB Long Life excentrische
botom bracket voor
eenvoudig ketng
spannene sterke SONidworx Edelux II koplamp
met CNC-lamphoudere
Tubus Logo bagagedragere
idworx KMC X11 EPT extra
geharde ketnge idworx
Long Life ketngblade
idworx kabelboom.
Opties:
idworx DaBrace extra
versteviging voor je
bagagedragere idworx
DaRim LaW Carbon velgene
Titanium zadelpene Tubus
low-rider voordragere Alber
Neodrives Pedelec System
achterwielmotor
Kleur:
Glanzend zwart
Kleuropties:
Sprankelend geel
Speciale
Sappig oranjee knalgroene
kleuren:
poolwit
Gewicht*:
13e1 kg
* gewicht excl. pedalene slot en optes
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Grandone gravel (Gen. 1.0)
idworx triple buted 6061 T6
aluminium
M / L / XL (man)
Carbon voorvork met steekas

Grandone sport (Gen. 1.0)
idworx triple buted 6061 T6
aluminium
M / L / XL (man)
Carbon voorvork met steekas

22 versnellingene Shimano
Ultegra 2x11
Shimano 180 mm
schijfremmen
Shimano XT 12/142e idworx
DaRim Disc II velgen 25 mm

22 versnellingene Shimano
Ultegra 2x11
Shimano 180 mm
schijfremmen
Shimano XT 12/142e idworx
DaRim Disc II velgen 25 mm

Schwalbe G-One Allround
50/622 TLE
EBB Long Life voor eenvoudig
ketng spannene idworx KMC
X11 EPT extra geharde
ketnge idworx Long Life
ketngblade idworx
kabelboome racestuur.

Schwalbe G-One Allround
40/622 TLE
EBB Long Life voor eenvoudig
ketng spannene idworx KMC
X11 EPT extra geharde
ketnge idworx Long Life
ketngblade idworx
kabelboome recht stuur.

idworx DaRim LaW Carbon
velgene Titanium zadelpene
Alber Neodrives Pedelec
System achterwielmotor

idworx DaRim LaW Carbon
velgene Titanium zadelpen

Glanzend zwart
Sprankelend geel
Sappig oranjee knalgroene
poolwit
10e5 kg

Glanzend zwart
Sprankelend geel
Sappig oranjee knalgroene
poolwit
10e3 kg
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