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idworx Rohler BLT (gen 1.0) 
De Rohler BLT is een idworx met Rohloff die past in het avontuur segment van idworx. Het houdt het midden tussen een mountainbike en een 

moderne trekking fiets. De zorgeloze Rohloff versnellingsnaaf, het schier onverslijtbare geharde idworx kettingblad, de lichtlopende Almotion 29er 

banden voor zowel verhard als onverhard wegdek of 70mm G-one banden voor het ultieme ballonband (27.5” +) gevoel. De Rohler BLT verhoudt 

zich tot de All Rohler als de Opinion BLT tot de Opinion. Iets stoerder rijgedrag, een meer aflopende bovenbuis en de mogelijkheid tot nog dikkere 

banden. 

Kenmerken 

 Onderhoudsarme Rohloff 14-versnellingsnaaf 

 Riemaandrijving of Ketting 

 Schijfremmen, Deore, Deore XT (+€150) of Hope Big Disc (+€300) 

 Lichtlopende 55 mm Schwalbe Marathon Almotion banden in 29” 

of 70 mm dikke G-one banden op een bred Darim d40 velg in 27,5” 

 Aluminium frame met avontuurlijke geometrie 

 28 of 27,5 inch wielen 

 Gewicht: ca. 16,2 kg 
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Uitvoeringen 

 Framematen: 46, 51, 56 (man)  

 Kleur: (vooralsnog alleen in) Shady Grey 

 Prijs: € 4.995,- 

 

Opties: 

 Tubus Duo: € 65,- 

 Riem: € 340,- 

 The Plug V: € 250,- 

 DaRim Law carbonvelgen: € 695,- 

 Flex-Bars: € 60,- 

 Deore XT remmen, € 150,- 

 Hope Big Disc Remmen: € 500,- 
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 Dabrace: € 65,- 

 

Jouw wensen en je ideale zithouding 
Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk. 

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, 

vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En 

dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de remmen en de Rohloff-naaf aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op 

je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past. 

Meer weten? 
Op onze site lees je meer over: 

 Rohloff versnellingsnaaf 

 Magura hydraulische remmen 

 Verlichting, waaronder de SON naafdynamo 

 Praktische tips 

 Fietsonderdelen 

 Andere idworx-fietsen 

 

Of kom de fiets bekijken 
We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.  Bovendien is de fiets beschikbaar voor 

een testrit.  

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!  

Adres en openingstijden » 
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