
 

 

 

Sparta c-Grid Fit M7Tb
Flex accu

Ladies 7 Turquoise Matte 51

De c-GRID is de urban solution. Door de lage instap is het op- en afstappen nog nooit zo
gemakkelijk geweest. Eenmaal onderweg profiteer je van een heerlijk comfortabele
fietshouding en de ondersteuning van de  de Bosch Active Line middenmotor met 40nm
koppel. De geveerde voorvork zorgt ervoor dat jij je comfortabel blijft verplaatsen in de stad
en tijdens je rit lees je je ritgegevens af op het  Bosch Purion display. Het display is voorzien
van enkel het essentiële, zodat jij je kan focussen op de weg. Met de accu-upgrade
mogelijkheid bepaal je zelf hoever je fiets met deze urban e-bike. De c-GRID is standaard
voorzien van een 400Wh accu. Wil jij je grenzen verleggen en ook buiten de stadsmuren nóg
meer uit je rit  halen? Dan kan je deze upgraden naar een 500Wh accu voor nog meer e-bike
plezier.

Heb je behoefte aan nog meer kracht? Kijk dan eens naar de c-GRID ENERGY met een
extra krachtige middenmotor!

 Let op! Enkel geschikt voor een 400Wh of 500Wh accu

 Lage instap om makkelijk op en af te stappen

 Kies zelf hoever je fietst met de accukeuze tot maar liefst 500Wh

 Bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding

€ 2799 Meer informatie
kijk op sparta.nl



Specificaties

Frame en meer
Kleur commercieel cde Turquoise Matte
Materiaal frame Aluminium
Type frame Ladies
Frame/artikelhoogte in CM 51
Gewicht in kg zonder accu 25,9
Poedercoating Mat
Bagagedrager Aluminium, MIK compatible
Soort Voorvork Verend
Gewicht commercieel 28,8

Versnellingen en remmen
Versnelling merk Shimano
Aantal versnellingen 7
Type versnellingssysteem Naaf
Automatisch versnelling Nee
Versnelling locatie Naafversnelling
Versnelling type Nexus
Kettingbescherming Kettingkast
Merk shifter Shimano
Type shifter Nexus

Stuur en zadel
Merk zadel Selle Royal

Verlichting
Achterlicht Automatisch
Voorlicht Automatisch

Elektrische onderdelen
Gewicht Accu (kg) 2,9
Merk accu Bosch
Accu capaciteit 400 of 500 Wh
Accu locatie In frame, uitneembaar
Type accu Bosch
Merk display Purion
Display afneembaar Nee
Motor merk Bosch
Motor capaciteit (Nm) 40
Motor locatie Midden
Motor type Active
Trapondersteuning aantal 5
Trapondersteuning met Walk Assist Ja
Accu uitneembaar Ja

Wielen en wielonderdelen
Merk band Schwalbe
Type band Road Cruiser



Wielmaat volgens ETRTO 50-622 (28 x 2.00)

Rem systeem
Achterrem merk Alongha
Voorrem merk Alhonga
Voorrem soort Hydraulische schijfrem
Voorrem type HT474
Achterrem type HT474
Achterrem soort Hydraulische schijfrem

Accessoires
Slot ABUS ringslot geschikt voor insteekkabel

Deze gegevens worden u aangeboden door: Remko's Fietsenwinkel

BEVRYDINGSPLN 48 2321BX  LEIDEN

Telefoonnummer: +31717370377


