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De Vakantiefietser

Koga E-WorldTraveller-S
De bekende WorldTraveller, maar dan elektrisch!
Koga combineert de best mogelijke onderdelen voor hun elektrische wereldfiets. Een oersterk frame,
betrouwbare Bosch middenmotor en brede banden voor comfort en grip. De fiets is zeer onderhoudsarm,
door de Rohloff versnellingsnaaf en riemaandrijving. Net als alle Signature-fietsen van Koga kun je deze
fiets geheel naar je eigen wensen samenstellen.

Kenmerken











Bosch Performance line CX motor, geschikt voor bergachtige gebieden (75 Nm!)
Middenmotor, geïntegreerd in het frame
Compacte ION accu
Erg stijf en sterk aluminium frame (heren en mixed variant)
Hydraulische schijfremmen
27,5 of 28 inch wielen, 40 tot 62 mm brede banden voor meer comfort
Met ketting of onderhoudsarme riemaandrijving
Onderhoudsarme E-14 Rohloff-versnellingsnaaf, elektronisch geschakeld
Geïntegreerde kabels
Leverbaar in 10 verschillende kleuren
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Uitvoeringen




Framematen (cm):
Kleur:
Prijs:

50, 54, 57, 60, 63, (herenframe), 47, 50, 53, 56, 59 (mixed frame)
10 verschillende kleuren (zeer sterke poedercoating).
Vanaf € 5490,-

Voordelen van de Bosch middenmotor








De Bosch-motor zorgt voor een goede gewichtsverdeling ten opzichte van een voor- of
achterwielmotor.
Bij het uitschakelen van de motor kan je nog steeds soepel en gemakkelijk fietsen.
Eenvoudig om het achterwiel te verwisselen.
Natuurlijk gevoel van trapondersteuning.
Het Bosch-systeem is te combineren met een geïntegreerd GPS-navigatiesysteem (Nyon).
Mogelijkheid om te combineren met het Rohloff E14 elektronisch schakelsysteem.
Ondersteuning door wereldwijd Bosch dealernetwerk.
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Levertijd
De levertijd van een Koga Signature is vier tot vijf weken, maar in de zomer kan het zijn dat bepaalde
maten op zijn. Wij leveren niet uit voorraad. Zo kunnen we ook niet in de verleiding komen om jou de
verkeerde framemaat te leveren;-).

Jouw wensen en jouw ideale zithouding
Wij passen de fiets aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur of trappers, het 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 hydraulische remmen 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.
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Meer weten?
Op onze site lees je meer over:








Versnellingssystemen
Riemaandrijving
Remsystemen
Wielmaten en banden
Framematen en afstelling
Andere Koga Signature-fietsen
De winkel en waar we voor staan

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je meer vertellen over de fiets, maar wij hebben het showroommodel verkocht.
Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!
Adres en openingstijden »
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