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Koga Signature Traveller KS-CF 28 (mixed frame) 
Dit zegt Koga over dit frame: Sterk en licht frame in "mixte" geometrie van Aluminium 7005 met een 28" 

wielmaat. De mixed geometrie zorgt ervoor dat het frame een redelijk lage instap heeft zonder de 

gewenste sterkte en stijfheid te verliezen. Het frame maakt een prettige maar toch snelle houding 

mogelijk, waarbij het stuur net iets hoger zit dan bij de TR-frames uit het Signature® programma. 

De framebuizen zijn van het lichte en stijve aluminium 7005, waarbij de wanddikte dunner is daar waar 

het kan, en extra dik daar waar meer sterkte nodig is. Het frame is geschikt voor opbouw als reisfiets, 

tourfiets of woon-werkfiets, en is gedimensioneerd op het meenemen van zware bepakking. 
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Kenmerken 

 Materiaal: triple hardened / triple butted Aluminium 7005, oval super oversized buizen 

 Geïntegreerd balhoofdstel 

 Maximaal toelaatbaar gewicht Koga Signature® fietsen: 140 kg (fiets + fietser + bagage) 

 Relatief lage instap 

 Ideaal voor trekking, woon-werk en toertocht. Geschikt voor zware bagage. 

 Brede 28 inch wielen 

 Gewicht: afhankelijk van de gekozen configuratie 

 

Uitvoeringen 

 Framematen (cm):  47, 50, 53, 56, 59 

 Kleur:   Mystic Black, Silver Smoke 

 Prijs:   vanaf € 1427,- (kaal) 

 

Koga Signature: frames vergeleken 

Type frame Hoofdzakelijk geasfalteerde wegen Allround (asfalt en offroad) 

Herenframe Traveller TR28  WorldTraveller29 

 WorldTraveller S 

Damesframe, mixed Traveller CF28 WorldTraveller S mixed 

Damesframe, lage instap Traveller LF28 - 

 

Levertijd 
De levertijd van Koga Signature fietsen is vier weken. 

 

Meer weten? 
Op de Koga Signature site kun je zelf je fiets samenstellen. Of kom langs in onze winkel, dan helpen we je 

met het samenstellen van je Koga Signature.  

 Sommige zaken raden wij af. 

 Sommige dingen raden we juist weer aan.  

 We leggen ook uit waarom.  

 Wij hebben overal voorbeelden van.  

 Bovendien bieden wij nog meer mogelijkheden dan Koga zelf. 

 En wij hebben de fiets beschikbaar voor een testrit.  
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Verder meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe, om jouw fiets aan te passen aan jouw 

meest ergonomische zithouding. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of 

rugklachten. Zeker als je veel kilometers maakt, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je 

past. 

Op onze site lees je meer over: 

 Koga Signature 

 Koga fabrieksklare fietsen 

 Fietsonderdelen  

 Praktische tips 

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

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!  

Adres en openingstijden » 
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Enkele onderdelen die je kunt bepalen bij het samenstellen van 

je fiets 
 

 

  

 
  

 

  

 

 
 

 

 

Op onze site vind je meer uitleg over Fietsonderdelen. 
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