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Voor iedereen een droomfiets

Welkom bij Velo de Ville. Hier vindt u 
zeker uw droomfiets. Waarom? Omdat 
u met ons custom-made concept alle 
modellen naar uw wensen configureren 
kunt. Kies uw kleur en ontdek tal van 
mogelijkheden om uw fiets technisch 
aan uw behoeftes aan te passen. Het 
maakt niet uit of het een klassieke fiets 

of E-bike is. Alle modellen zijn naar uw 
wensen te configureren. 

Wij zijn blij dat u in ons programma 
2019 geïnteresseerd bent en wensen u 
veel plezier tijdens het ontdekken en 
configureren van uw droomfiets.
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EXCLUSIEF
MAT / GLANS

6. royalblauw
7. mint
8. zonnegeel
9. wijnrood
10. brits groen
11. brons metallic
12. appelgroen
13. wit
14. zilver
15. antraciet

PREMIUM
MAT / GLANS

1. planeetrood
2. iceblue
3. basalt metallic
4. nachtblauw
5. zwart

Wat is uw kleur?
De kleurenkeuze is vaak de belangrijkste en de moeilijkste beslissing 
tijdens het samenstellen van een droomfiets. Met onze kleurenkeuze 
van meer dan 30 kleuren wordt het zeker niet gemakkelijker, maar 
kiest u uiteindelijk wel uw unieke kleur. 

Gemakkelijk naar uw droomfiets

ONTDEK ONZE CONFIGURATOR:

konfigurator.velo-de-ville.com/nl

Beleef hoe eenvoudig custom-made is en configureer zelf uw droomfiets.  

ZADEL
Sportief of zeer comfortabel?

FRAMES
Wij bieden alles van
herenframe tot een
lage instap

STUUR EN HANDVATTEN
Van ergonomisch tot klassiek

VERLICHTING
Hoeveel lux? Welk merk?

BANDEN
Wilt u anti-lek banden? 

MOTOR
Wij bieden een keuze van een instap 
model tot een krachtpakket

ACCU
Kies zelf uw bereik

BAGAGEDRAGER
Standaard of speciaal?

VERSNELLING
Derailleur, naaf of heel 
iets anders? Wij bieden 
een ruime keuze. 
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E-BIKEONZE KEUZEPAKKETTEN

 Met de keuzepakketten maken we het voor 
diegenen met iets minder kennis van fietstechniek 
eenvoudiger om toch hun fiets naar hun 
persoonlijke behoeftes te configureren. Bij de 
keuzepakketten staat altijd het gemak voorop. 

Zorgeloos
Zorgeloos onderweg met de antilek banden van 
Schwalbe. Bovendien wordt uw fiets met pedalen met 
industriekogellagers geleverd. Bij E-bikes worden de 
modellen met het gesloten kettingscherm Chainglider 
geleverd in plaats van pedalen met industriekogellagers.

Comfort
Degenen die meer comfort willen, krijgen met dit pakket 
een comfortabel zadel en een parallellogram geveerde 
zadelpen.

Style
Bruine banden, handvatten en een bruin zadel geven uw 
fiets een stylistische vintage-look.

Licht
Wilt u in het donker zelf meer zien en beter gezien worden? 
Het licht pakket biedt een upgrade van de naafdynamo, de 
koplamp en het achterlicht.

Happy Size 160 
Meer stevigheid dankzij een hoger totaal gewicht? Wij 
garanderen met ons Happy Size pakket een draagkracht van 
de fiets tot 160kg. 

Holland 
Voor de bekende ‘Dutch style’ van uw fiets zorgt de gesloten 
kettingkast, de trio-binder op de drager en het ART 
goedgekeurde frameslot.

Reis
Voor fietsvakanties met lange fietstochten bent u met ons 
reispakket optimaal uitgerust dankzij de voordrager op de 
vaste voorvork en een extra standaard die bij veel bagage 
voor meer stevigheid zorgt. 

Offroad
Maak van uw sportfiets een echte Off-Roader, 
en maak de keuze zonder verlichting en spatborden.
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CEB 400
Prijs vanaf:  2.499 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep E      Deep E 
26’’

Framehoogte 45-50-55 42

Kleuropties  
Overzicht blz. 5  

Premium 
Premium mat (+50 €)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn. 

8 V. Shimano Acera

9 V. Shimano Deore Mix

2.299 €

2.199 €

2.299 €

Keuzepakket Prijs

Style

Holland

79 €

79 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep E         Deep E 
26’’

Life E Heren E 

Framehoogte 45-50-55-60 42 45-50-55-60 50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn. 

8 V. Shimano Nexus vrijl./remn. 

2.499 €

2.599 €

Top-opties Prijs

Accu  500 Wh

Cobi Connect Plus

200 €

299 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos

Comfort

Style

Happy Size 160kg

Holland

69 €

99 €

69 €

109 €

69 €

CEB 200
Prijs vanaf:  2.199 €

A
lle

 p
rij

ze
n 

zi
jn

 a
an

be
vo

le
n 

ve
rk

oo
pp

rij
ze

n 
op

 h
et

 m
om

en
t v

an
 a

fd
ru

kk
en

. D
ez

e 
ku

nn
en

 z
on

de
r k

en
ni

sg
ev

in
g 

w
ijz

ig
en

.

E-BIKEE-BIKE CITYCITY

Motor: Bosch Active
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh
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CEB 800
Prijs vanaf:  2.699 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep E Premium

45-50-55-60Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en 

exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn. 

8 V. Shimano Nexus vrijl./remn. 

8 V. Shimano Nexus Di2 Belt vrijl./remn. 

2 899 €

2 999 €

3 399 €

Top-opties Prijs

Accu  500 Wh

Cobi Connect Plus

200 €

299 €

Keuzepakket Prijs

Style

Comfort

69 €

99 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep E Deep E 
26’’

Life E Heren E 

Framehoogte 45-50-55-60 42 45-50-55-60 50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
Enviolo Trekking
9 V. Shimano Deore Mix
10 V. Shimano Deore XT Mix

2.699 €
2.799 €
2.899 €
3.099 €
4.199 €
3.099 €
2.699 €
2.799 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg
Holland

49 €
79 €
35 €
79 €
29 €

CEB 400 BELT
Prijs vanaf:  2.899 €
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Top-opties Prijs

Accu  500 Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

E-BIKEE-BIKE CITYCITY

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh
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CEB 800 E
Prijs vanaf:  3.199 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep E

45-50-55-60Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en 

exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn.

8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.

8 V. Shimano Nexus Di2 vrijl./remn.

Enviolo Trekking 

Enviolo Trekking H-Sync

3.099 €

3.199 €

3.599 €

3.299 €

3.799 €

Keuzepakket Prijs

Style

Comfort

35 €

79 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep E Deep E 
26’’

Life E Heren E 

Framehoogte 45-50-55-60 42 45-50-55-60 50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus Di2 vrijl.
8 V. Shimano Nexus Di2 remn.
Enviolo Trekking H-Sync
14 V. Rohloff E14

3.199 €
3.199 €
3.399 €
4.699 €

Top-opties Prijs

Accu  500 Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Style
Happy Size 160kg

79 €
35 €
79 €

CEB 800 BELT
Prijs vanaf:  3.099 €
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Top-opties Prijs

Accu  500 Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

E-BIKEE-BIKE CITYCITY

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh
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CEB 900 E
Prijs vanaf:  3.599 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep Intube

45-50-55-60Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en 

exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Deep Intube

45-50-55-60Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en 

exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
Enviolo Trekking
9 V. Shimano Deore Mix
10 V. Shimano Deore XT Mix

3.099 €
3.199 €
3.299 €
3.599 €
4.599 €
3.499 €
3.099 €
3.299 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Holland

49 €
79 €
35 €
29 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Style

79 €
35 €

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus Di2 vrijl.
8 V. Shimano Nexus Di2 remn.
Enviolo Trekking H-Sync
14 V. Rohloff E14

3.599 €
3.699 €
3.899 €
5.099 €

Top-opties Prijs

Cobi Connect Plus
Speedlifter Twist Plus SDS

299 €
149 €

CEB 900
Prijs vanaf:  3.099 €
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Top-opties Prijs

Cobi Connect Plus
Speedlifter Twist Plus SDS

299 €
149 €

E-BIKEE-BIKE CITYCITY

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 500 Wh

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 500 Wh
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AEB 400
Prijs vanaf:  2.599 € 

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.

8 V. Shimano Nexus vrijl.

8 V. Shimano Alfine vrijl.

8 V. Shimano Acera

9 V. Shimano Deore Mix

2.599 €

2.599 €

2.699 €

2.399 €

2.499 €

Keuzepakket Prijs

Style 99 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg
Offroad

69 €
119 €
69 €

119 €
69 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
9 V. Shimano Deore Mix
11 V. Shimano Deore XT Mix

2.699 €
2.699 €
2.799 €
2.599 €
2.799 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX
Accu  500Wh
Extra accu op de bagagedrager 400Wh
Extra accu op de bagagedrager 500Wh

100 €
200 €
 699 €
899 €

AEB 200
Prijs vanaf:  2.399 €
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Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Intra 
Plus

Trapez  
Intra Plus

Trend 
Intra Plus

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 40-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium

Premium mat (+50 €)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Intra 
Plus

Trapez 
Intra Plus

Trend  
Intra Plus

Framehoogte 50-55-60-65 45-50-55 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat 
en exclusief +50€)

E-BIKEE-BIKE TREKKINGTREKKING

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh
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AEB 800 E
Prijs vanaf:  3.299 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Alfine vrijl.  
14 V. Rohloff
Enviolo Trekking
9 V. Shimano Deore Mix
11 V. Shimano Deore XT Mix

2.899 €
2.899 €
2.999 €
4.499 €
3.199 €
2.799 €
3.099 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX
Accu  500Wh
Extra accu op de bagagedrager 400Wh
Extra accu op de bagagedrager 500Wh

100 €
200 €
 699 €
899 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Style
Happy Size 160kg

99 €
35 €
79 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus Di2
8 V. Shimano Alfine DI2
Enviolo Trekking H-Sync
14 V. Rohloff E14

3.299 €
3.399 €
3.499 €
4.799 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX
Accu  500Wh
Extra accu op de bagagedrager 400Wh
Extra accu op de bagagedrager 500Wh

100 €
200 €
 699 €
899 €

AEB 800
Prijs vanaf:  2.799 €
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Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Intra 
Plus

Trapez 
Intra Plus

Trend  
Intra Plus

Framehoogte 50-55-60-65 45-50-55 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat 
en exclusief +50€)

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg

59 €
99 €
35 €
79 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Intra 
Plus

Trapez 
Intra Plus

Trend  
Intra Plus

Framehoogte 50-55-60-65 45-50-55 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat 
en exclusief +50€)

E-BIKEE-BIKE TREKKINGTREKKING

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh
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AEB 900 E
Prijs vanaf:  3.699 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
Enviolo Trekking
9 V. Shimano Deore Mix
11 V. Shimano Deore XT Mix

3.299 €
3.299 €
3.399 €
4.899 €
3.599 €
3.199 €
3.499 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX 
Cobi Connect Plus 

100 €
299 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Style
Happy Size 160kg

99 €
35 €
79 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus Di2
8 V. Shimano Alfine DI2 
Enviolo Trekking H-Sync
14 V. Rohloff E14

3.699 €
3.799 €
3.899 €
5.199 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX 
Cobi Connect Plus 

100 €
299 €

AEB 900
Prijs vanaf:  3.199 €
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Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg

59 €
99 €
35 €
79 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Intube

Trapez 
Intube

Deep 
Intube

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat 
en exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Intube

Trapez 
Intube

Deep 
Intube

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat 
en exclusief +50€)

E-BIKEE-BIKE TREKKINGTREKKING

Motor: Bosch Performance
Accu: 500 Wh

Motor: Bosch Performance
Accu: 500 Wh
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KEB 200
Prijs vanaf:  2.199 €

Top-opties Prijs

Accu 400Wh 200 €

Versnellingen Prijs vanaf

3 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus vrijl.
9 V. Shimano Sora
11 V. Shimano Metrea

2.199 €
2.299 €
2.299 €
2.499 €

KEB

23

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Compact

46Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium

Premium mat (+50 €)

E-BIKE COMPACT

Keuzepakket Prijs

Vario 99 €

Motor: Bosch Active 
Accu: 300 Wh
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KEB 800
Prijs vanaf:  2.799 €

KEB 400
Prijs vanaf:  2.599 €

Top-opties Prijs

Accu  500Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

Top-opties Prijs

Accu  500Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus remn. -Disc
9 V. Shimano Sora
11 V. Shimano Metrea

2.899 €
2.899 €
2.799 €
2.999 €

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus remn. -Disc
9 V. Shimano Sora
11 V. Shimano Metrea

2.599 €
2.599 €
2.599 €
2.799 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Compact

46Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleuren-
keuze (premium mat 

en exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Compact

46Framehoogte

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleuren-
keuze (premium mat 

en exclusief +50€)

E-BIKEE-BIKE COMPACT COMPACT

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Active Plus
Accu: 400 Wh

Keuzepakket Prijs

Vario 99 €
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LEB 400
Prijs vanaf:  2.699 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.

8 V. Shimano Acera

9 V. Shimano Deore Mix

2.599 €

2.399 €

2.499 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Happy Size 160kg

99 €
119 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.

9 V. Shimano Deore Mix

11 V. Shimano Deore XT Mix

2.799 €

2.699 €

2.899 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX

Accu  500Wh

100 €

200 €

LEB 200
Prijs vanaf:  2.399 €
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Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27 Hardtail 29

Framehoogte 50-55-60 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium

Premium mat (+50 €)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27 Hardtail 29

Framehoogte 50-55-60 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en exclusief 

+50€)

E-BIKEE-BIKE SPORT SPORT

Ook als 29’’ 
beschikbaar

Ook als 29’’ 
beschikbaar29’’ 29’’

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh
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LEB 900
Prijs vanaf:  3.199 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.

9 V. Shimano Deore Mix

11 V. Shimano Deore XT Mix

3.199 €

3.099 €

3.299 €

Top-opties Prijs vanaf

Cobi Connect Plus 299 €
Keuzepakket Prijs

Comfort
Happy Size 160kg

99 €
119 €

Versnellingen Prijs vanaf

5 V. Shimano Nexus vrijl.

9 V. Shimano Deore Mix

11 V. Shimano Deore XT Mix

3.299 €

3.199 €

3.499 €

LEB 800
Prijs vanaf:  3.099 €
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Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27 Hardtail 29

Framehoogte 50-55-60 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en exclusief 

+50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 29

Framehoogte 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze (premium 
mat en exclusief +50€)

Keuzepakket Prijs

Comfort
Happy Size

99 €
119 €

E-BIKEE-BIKE SPORT SPORT

Ook als 29’’ 
beschikbaar 29’’

Motor: Bosch Performance CX
Accu: 500 Wh

Motor: Bosch Performance CX
Accu: 500 Wh
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Versnellingen Prijs vanaf

11 V. Shimano Deore XT Mix 4.299 €

LEB 800 Speed
Prijs vanaf:  4.299 €

E-BIKE SPEED

De LEB 800 Speed is onze eerste E-bike die tot 45 km/h trapondersteuning biedt, terwijl 
bij andere E-bikes de motor tot 25 km/h ondersteunt. Voor het gebruik van speed 
pedelecs gelden bepaalde wettelijke eisen: 

• Verkeersregels gelijk aan regels voor bromfietsen
• Minimale leeftijd 16 jaar
• Bromfietsrijbewijs
• Bromfietskenteken
• Verzekering
• Helmplicht
• Achteruitkijkspiegel 
• Het gebruik van fietskarren is niet toegestaan

30

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27

Framehoogte 50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze (premium 
mat en exclusief +50€)

Motor: Bosch Performance 45 km/h
Accu: 500 Wh
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XEB 400
Prijs vanaf:  2.499 €

Versnellingen Prijs vanaf

9 V. Shimano Deore Mix 2.399 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Licht
Ongeveerd

99 €
79 €
99 €

Keuzepakket Prijs

Licht
Ongeveerd

79 €
99 €

Versnellingen Prijs vanaf

9 V. Shimano Deore Mix

11 V. Shimano Deore XT Mix

2.499 €

2.699 €

Top-opties Prijs

Bosch Performance CX

Accu  500Wh

100 €

200 €

XEB 200
Prijs vanaf:  2.399 €
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Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27 Hardtail 29

Framehoogte 43-48-53-
58 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium

Premium mat (+50 €)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27 Hardtail 29

Framehoogte 43-48-53-
58 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en exclusief 

+50€)

E-BIKEE-BIKE MTBMTB

Ook als 29’’ 
beschikbaar 29’’

Ook als 29’’ 
beschikbaar 29’’

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh

Motor: Bosch Performance
Accu: 400 Wh
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XEB 900
Prijs vanaf:  3.299 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Licht

79 €
79 €

Keuzepakket Prijs

Comfort
Licht

79 €
79 €

Versnellingen Prijs vanaf

9 V. Shimano Deore Mix

11 V. Shimano Deore XT Mix

3.299 €

3.699 €

Top-opties Prijs

Cobi Connect Plus 299 €

Versnellingen Prijs vanaf

9 V. Shimano Deore Mix

11 V. Shimano Deore XT Mix

3.199 €

3.399 €

Top-opties Prijs vanaf

Cobi Connect Plus 299 €

XEB 800
Prijs vanaf:  3.199 €
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Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 29

Framehoogte 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleuren-
keuze (premium mat 

en exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Hardtail 27 Hardtail 29

Framehoogte 43-48-53-
58 48-52-56

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en exclusief 

+50€)

E-BIKEE-BIKE MTBMTB

Ook als 29’’ 
beschikbaar

Ook als 29’’ 
beschikbaar29’’ 29’’

Motor: Bosch Performance CX
Accu: 500 Wh

Motor: Bosch Performance CX
Accu: 500 Wh
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Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl.
7 V. Shimano Nexus remn. 

599 €
599 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen 129 €

C 100
Prijs vanaf:  599 €

CITY CITY
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Keuzepakket Prijs

Style
Holland

79 € 
79 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Palermo Comfort Comfort 26’’

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 45-50-55 42

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium

Premium mat (+50 €)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Palermo Comfort Elegance Comfort 26’’

Framehoogte 50-55-60-65 45-50-55-60 45-50-55 45-50-55 42

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat en exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl.
7 V. Shimano Nexus remn. 
8 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Nexus remn. 

649 €
649 €
699 €
699 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen
Speedlifter Twist Pro SDS

129 €
139 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht
Holland

99 €
139 €

79 €
149 €

59 €

C 200
Prijs vanaf:  649 €

38

Ook met NL 
bagagedrager 
verkrijgbaar
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Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
24 V. Shimano Acera
27 V. Shimano Deore Mix

599 €
699 €
549 €
649 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen 129 €

A 100
Prijs vanaf:  549 €

TREKKING TREKKING
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Keuzepakket Prijs

Style
Holland

79 €
79 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Trapez Palermo

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium 
Premium mat (+50 €)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Trapez Palermo Elegance

Framehoogte 50-55-60-65 45-50-55 45-50-55-60 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
27 V. Shimano Deore Mix

699 €
799 €
699 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen
Speedlifter Twist Pro SDS

129 €
139 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht
Holland
Reis

99 €
129 €

79 €
149 €

59 €
169 €

A 200
Prijs vanaf:  699 €

40

Ook met NL 
bagagedrager 
verkrijgbaar
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Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.

8 V. Shimano Alfine vrijl.

11 V. Shimano Alfine vrijl.

999 €

1.099 €

1.399 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen

Speedlifter Twist Pro SDS

129 €

139 €

A 200 Belt
Prijs vanaf:  999 €

TREKKING TREKKING
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Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht

99 €
139 €

79 €
149 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Trapez Palermo

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

 Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Hydro

Trapez 
Hydro

Framehoogte 52-56-60-64 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat  

en exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
27 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore Mix

999 €
1.049 €
1.299 €
2.599 €

999 €
1.199 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

125 €
129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht
Happy Size 160kg

99 €
99 €
39 €

119 €
159 €

A 400
Prijs vanaf:  899 €

42
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TREKKINGTREKKING

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Hydro

Trapez 
Hydro

Framehoogte 52-56-60-64 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en  

exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff

1.499 €
1.799 €
3.299 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

125 €
129 €

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
30 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore XT Mix

1.399 €
1.699 €
2.799 €
1.399 €
1.699 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

125 €
129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg

79 €
79 €
29 €

159 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg

79 €
79 €
29 €

159 €

A 700 Belt
Prijs vanaf:  1.499 €

A 700
Prijs vanaf:  1.399 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Hydro

Trapez 
Hydro

Framehoogte 52-56-60-64 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en  

exclusief +50€)
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TREKKINGTREKKING

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Hydro Pinion

Framehoogte 48-52-56-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en  

exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Hydro Pinion

Framehoogte 48-52-56-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en  

exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

12 V. Pinion C1.12 2.799 €

Top-opties Prijs vanaf

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

125 €
129 €

Versnellingen Prijs vanaf

18 V. Pinion P1.18 3.699 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

125 €
129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht
Happy Size 160kg

99 €
99 €
39 €

119 €
159 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Happy Size 160kg

79 €
79 €
29 €

159 €

A 700 P
Prijs vanaf:  3.699 €

A 400 P 
Prijs vanaf:  2.799 €

Ook met riem-
aandrijving 
verkrijgbaar

Ook met riem-
aandrijving 
verkrijgbaar
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CR-MO CR-MO

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
24 V. Shimano Acera
27 V. Shimano Deore Mix

699 €
799 €
849 €

1.099 €
649 €
749 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

129 €
129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht
Holland
Reis

99 €
139 €

79 €
149 €

59 €
169 €

A 250 CM
Prijs vanaf:  649 €

Framemateriaal Chroom-molybdeen

 Frametype Heren 
gelugd

Mixed 
gelugd

Trapez 
gelugd

Framehoogte 50-55-60 45-50-55 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)
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CR-MO

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Nexus vrijl./remn.
8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
27 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore XT Mix

999 €
 1.099 €
1.399 €
2.499 €

999 €
 1.199 €
1.399 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

115 €
129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht
Holland
Reis

99 €
99 €
39 €

129 €
59 €

149 €

A 450 CM
Prijs vanaf:  999 €

Framemateriaal Chroom-molybdeen

 Frametype Heren 
gelugd

Mixed 
gelugd

Trapez 
gelugd

Framehoogte 50-55-60-
65-70 45-50-55 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze (premium mat 
en exclusief +50€)

Framemateriaal Chroom-molybdeen

 Frametype Heren 26’’

Framehoogte 49-53-57

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en  

exclusief +50€)

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Alfine vrijl.
11 V. Shimano Alfine vrijl.
14 V. Rohloff
30 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore XT Mix

1.499 €
1.799 €
2.999 €
1.599 €
1.799 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram 115 €

Keuzepakket Prijs

Comfort 129 €

CR-MO

A 650 CM
Prijs vanaf:  1.499 €
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LIGHT SPORT LIGHT SPORT

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl.
24 V. Shimano Acera
27 V. Shimano Deore Mix

599 €
549 €
599 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen 129 €

Keuzepakket Prijs

Style 79 €

L 100
Prijs vanaf:  549 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Trapez

Framehoogte 50-55-60 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Premium

Premium mat (+50 €)
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LIGHT SPORTLIGHT SPORT

Versnellingen Prijs vanaf

14 V. Rohloff
27 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore Mix
30 V. Shimano Deore XT Mix

2.599 €
999 €

1.199 €
1.499 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

115 €
129 €

Versnellingen Prijs vanaf

24 V. Shimano Acera
27 V. Shimano Deore Mix
27 V. Shimano Deore XT Mix

649 €
749 €
799 €

Top-opties Prijs

Geveerde zadelpen by Schulz Parallellogram
Speedlifter Twist Pro SDS

125 €
 129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht

99 €
99 €
39 €

129 €

Keuzepakket Prijs

Zorgeloos
Comfort
Style
Licht

99 €
139 €

79 €
149 €

L 400
Prijs vanaf:  999 €

L 200
Prijs vanaf:  649 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Hydro

Trapez 
Hydro

Framehoogte 52-56-60-64 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze 
(premium mat en  

exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Trapez

Framehoogte 50-55-60 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Ook met riem-
aandrijving 
verkrijgbaar

54



57

ESPRIT ESPRIT

Versnellingen Prijs vanaf

7 V. Shimano Nexus vrijl.
8 V. Shimano Alfine vrijl.

699 €
849 €

Top-opties Prijs

Magura HS11 remmen 129 €

Versnellingen Prijs vanaf

8 V. Shimano Alfine vrijl. 1.199 €

Top-opties Prijs

Schijfremmen met IceTec schijf 249 €

Keuzepakket Prijs

Style 79 €

Keuzepakket Prijs

Style 39 €

V 700
Prijs vanaf:  1.199 €

V 200
Prijs vanaf:  699 €

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren Trapez

Framehoogte 50-55-60-65 45-50-55

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)

Framemateriaal Aluminium

 Frametype Heren 
Hydro

Trapez 
Hydro

Framehoogte 52-56-60-64 45-50-55-60

Kleuropties  
Overzicht blz. 5 

Volledige kleurenkeuze  
(premium mat en exclusief +50€)
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ERGONOMIE 
Voetpositie
Om de juiste voetpositie te bepalen zet u de voorvoet op de 
pedalen en moet u in deze stand vlot kunnen trappen.

Als de voet het diepste punt bereikt mag er geen beweging van 
de heupen te bespeuren zijn. Als het bekken op dit moment zou 
kantelen dan wijst dit op een te hoog zadel en moet de zadelhoogte 
aangepast worden. Als u tijdens het fietsen niet met de voorvoet 
maar met de middenvoet of de hiel trapt mag er geen zijdelingse 
beweging van de enkel te bespeuren zijn. Dit is zeer belangrijk om de 
eveneens zijdelingse beweging van het kniegewricht op te vangen. 
Anders wordt de knie gedwongen om de zijdelingse beweging 
minimaal te houden en kunnen knieproblemen optreden.

Zitpositie
In ideale omstandigheden vormen mens en fiets een éénheid 
die tijdens het fietsen door een klachtenvrije en goed 
voelende bewegingsafloop gekenmerkt wordt.

Om de voor u persoonlijke juiste zitpositie te vinden is de juiste keuze 
van onderdelen (stuurpen, stuurbocht, zadel en zadelpen) nodig. In 
principe moet u een zitpositie innemen die de natuurlijke S-vorm van 
de wervelkolom ondersteunt.

Zadel
De zadelhoogte dient zo ingesteld te worden dat als u met 
de hiel trapt het been volledig gestrekt is op het diepste 
pedaalpunt.

Deze test moet u zeker doen in de voor u aangewezen fietshouding. 
Een te laag ingesteld zadel kost het lichaam onnodige energie bij 
het fietsen en kan het kniegewicht schade toebrengen. Als u bij 
een nieuwe fiets na enige inrijtijd het gevoel heeft dat een andere 
zadelpositie beter zou zijn, aarzel dan niet deze zeker te testen. Als u 
een geveerde zadelpen heeft gekozen, draagt deze beslissing bij tot 
het rijcomfort. De vering moet gevoelig aanspreken, niet te zwaar zijn 
en ook een goede zijgeleiding hebben.

Stuur
Daar het stuur zoals bekend bepaalt waar de fiets heen gaat, 
is een juiste instelling en de hoogte bijzonder belangrijk.

Bij een oprechte zitpositie is een bovenlichaamshoek van 45° aan te 
raden. Deze heeft aerodynamische voordelen, ondersteunt een vrije 
ademhaling tijdens het fietsen en beschermt de tussenwervelschijven.

Wij maken uitsluitend gebruik van 
kwaliteitsmerken

Een fiets is altijd de som van componenten. Daarom letten
wij er bij de keuze van onze componenten al op dat onze
kwaliteitseisen gewaarborgd worden. Om bij de vele 
opties voor een goed overzicht te zorgen, vindt u hier een 
korte omschrijving van enkele onderdelen. Maar niet alle 
opties of onderdelen zijn bij elk model nuttig. Wat precies 
bij enkele modellen mogelijk is, vindt u in de configurator: 
velo-de-ville.nl of in de overzicht van onze opties in de 
prijslijst. 

TECHNISCHE GEGEVENS
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PURION DISPLAY    

Klein en overzichtelijk
Design ontmoet functionaliteit: Purion is de minimalistische boordcomputer 
voor iedereen die op het fietsstuur een nette uitstraling wenst, ongeacht of de 
boordcomputer in de stad of op het platteland wordt gebruikt. Tijdens de rit 
heeft u door met de duim te klikken toeV. tot alle belangrijke gegevens, zonder 
dat u uw handen van het stuur hoeft af te halen. Vijf verschillende rijmodi geven 
u in iedere situatie de individueel juiste ondersteuning. Het Purion display staat 
voor hoge efficiëntie en nauwkeurigheid: 
- Overzichtelijkheid 
- Duidelijke weergave en optimale leesbaarheid
- Weergave Service-interval
- E-Bike-diagnose via USB

INTUVIA DISPLAY    

Intuïtieve schakelcentrale.
Met de comfortabele Intuvia heeft u altijd alles onder controle: Het display 
is in iedere situatie goed afleesbaar en informeert over alle belangrijke 
functies. De boordcomputer wordt intuïtief gestuurd via de afzonderlijke 
bedieningseenheid. Hierdoor is het mogelijk dat uw handen veilig op het 
stuur blijven. U heeft op elk moment en overzicht van alle rijgegevens. Met de 
schakelaanbeveling rijdt u altijd op de juiste manier. Hierdoor kunt u de kracht 
van de accu besparen en het bereik verhogen. De Intuvia display biedt u: 
- Veel gebruiksgemak
- Hoge funktionaliteit ook bij lage accustand
- Goede leesbaarheid
- USB-poort ook als oplader te gebruiken voor bijv. smartphone
- Weergave Service-interval

NYON DISPLAY  

De Nyon display is meer dan een boordcomputer. Met de smartphone-app 
«eBike-connect“ en het online portaal geeft Nyon u toeV. tot de E-bike-
netwerkwereld – voor meer comfort, meer veiligheid en meer individualiteit bij 
het E-biken. Nieuwe kaarten, een nieuw ontworpen layout van het toetsenbord 
en aanvullende functies voor routeplanning, een preview van de hoogtemeter 
en de verbeterde weergave van uw eigen prestaties zorgen ervoor dat de Nyon 
display bij de top van de E-Bike-boordcomputers hoort.
- Routeplanning
- Intuïtieve routewijzigingen
- Hoogteweergave 
- Nieuwe layout van het toetsenbord
- Weergave van het actuele energieverbruik

KIOX DISPLAY    

De nieuwe display van Bosch biedt een ruim aantal functies in een 
ultracompacte omhuizing aan. Met een relatief klein 1,9-inch display is deze 
display onopvallend en decent. Maar dankzij de Bluetooth verbinding is de 
Kiox een technisch wonder. Via bluetooth kan het met de smartphone 
verbonden worden en door middel van een app alle voordelen laten zien. 
- Weergave van de rijmodus en snelheid
- Fitnessfunctie
- Motivatiefunctie (vergelijking met verleden prestaties)
- Software updates via Bluetooth
- Elektronische schakelcontrole (als de E-bike een elektronische versnelling heeft)

COBI DISPLAY    

COBI.bike verbindt uw smartphone met uw  E-bike en alles wat er bij hoort. 
Het uitstekende systeem rust E-bikes uit met intelligente hulpfuncties. Het 
resultaat: meer veiligheid, meer comfort en meer fietsplezier op alle fietspaden 
- een geheel nieuwe dimensie van op fiets gebaseerde mobiliteit. Naast 
standaard rijgegevens kunt u van de navigatiefunctie van op de display 
gebruik maken. Bovendien is er een alarmsysteem geïntegreerd.

MIDDENMOTOR

BOSCH 

BOSCH hanteert een middenmotorsysteem. Motor, trapas en crankstel vormen 
een compact geheel. De motor wordt onderaan de fiets gemonteerd wat 
zorgt voor een laag zwaartepunt. De kracht van de motor werkt rechtstreeks 
op de trapas. Het systeem laat zich uitstekend combineren met zowel naaf- 
als derailleurversnellingen. Met veel accessoires en uitbreidingen, zoals ABS, 
worden het comfort en de rijervaring voortdurend verbeterd. Een intelligent 
besturingssysteem en de fijn afgestemde ondersteuningsmodi zorgen voor een 
efficiënte en directe rij-ervaring.

Modus ondersteuningsniveau’s
Eco Effectieve ondersteuning voor maximale rijkweidte

Tour Gelijkmatige ondersteuning voor ritten met grote rijkwijdte.

Sport
Directe en krachtige ondersteuning voor sportief rijden op 
het platteland of in de stad(start/stop).

Speed directe maximale krachtige ondersteuning

ACTIVE

De Active Line is de aandrijving voor iedereen die een lichte en elegante 
uitstraling wenst. Dankzij de compacte afmetingen is de motor optimaal 
in het fietsframe geïntegreerd. Het geringere gewicht en lage zwaartepunt 
zorgen voor veilig bedieningsgemak. Zonder storende bijgeluiden beleeft 
u puur rijplezier – harmonisch ondersteund tot 25 km/u. Diegene die nog 
sneller wil fietsen, profiteert van de minimale trapweerstand boven 25 km/u.

ACTIVE PLUS
De veelzijdige Active Line Plus is de optimale metgezel wanneer u nieuwe 
plaatsen wilt ontdekken en ook buiten de stadsgrenzen uitstapjes op uw 
Ebike wilt maken. De stille, kleine, slechts 3,2 kg wegende, en toch krachtige 
motor levert een harmonieuze-dynamische ondersteuning tot 25 km/u. 
Het lage gewicht en de gereduceerde grootte zorgen voor een verbeterd 
bedieningsgemak in alle rijsituaties.

PERFORMANCE
Ongeacht of het gaat om trekking, all-terrain of als forens: De sportieve 
Performance Line biedt ambitieuze E-biker de perfecte aandrijving. Het 
nauwkeurig uitgebalanceerde, krachtige systeem met een maximaal 
draaimoment van 63 Nm maakt van de E-biker een ontdekker en avonturier 
en stelt op ieder moment de gewenste power ter beschikking. Verheug u op 
nog meer fietsplezier – tot 25 km/h met de Motor Performance Cruise of tot 
45 km/h met de variant Speed.

PERFORMANCE CX
De Performance Line CX is met een maximaal draaimoment van 75 Nm de 
krachtige aandrijving voor ambitieuze en veeleisende E-biker. In de eMTB-
modus krijgt u altijd het benodigde vermogen – van Tour tot Turbo. Tot 300% 
perfect gedoseerde ondersteuning, ongelooflijke dynamiek en een unieke 
grip ondersteunen u – samen met een verbeterd startrijgedrag – optimaal in 
elk terrein. De progressieve motorondersteuning past zich automatisch aan de 
individuele rijstijl aan. Overschakelen naar een andere ondersteuningsmodus 
is niet nodig. Zo kunt u zich volledig op de rit concentreren.

40
Nm

50
Nm

63
Nm

75
Nm
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ACCU

De Bosch accu’s zijn een efficiënte energiebron met een groot 
uithoudingsvermogen -  en de modernste E-bike accu’s op de markt. Ze 
combineren enorme reikwijdtes, een lange levensduur en gering gewicht met 
ergonomisch design en bedieningsgemak. De hoogwaardige lithium-ion-accu’s 
zijn met een battery management systeem uitgerust, dat mogelijke 
storingsbronnen herkent en de cellen beschermt tegen overbelasting. Wij 
gebruiken accu’s achterop de drager, op het frame of volledig in het frame 
geïntegreerde accu’s van Bosch.

2 A OPLADER
De Compact Charger is de ideale oplader 
voor alle E-bikers die veel onderweg zijn. Hij 
weegt minder dan 600 gram en heeft 40% 
minder volume dan de standard oplader – zo 
past hij in iedere zadeltas. 
- Spanning: 110 - 230 V
- Afmetingen: 160 x 75 x 45 mm
-  Laadduur: ca. 7,5 uur voor PowerTube 500 

en voor PowerPack 500, ca. 6,5 uur voor 
PowerPack 400 ca. 5,0 uur 

- Gewicht: incl. kabel ca. 600 gram
-   Geen ventilatiesleuven en daarmee vuilafstotend
Met een optionele adapterstekker compatibel met Classic+ 

4 A OPLADER 
De robuuste en functionele 4A Standard 
Charger is een duidelijk snellere lader 
van Bosch. De compacte constructie en 
het praktische klittenband helpen bij 
het gemakkelijk opbergen. Deze oplader 
werkt net zoals alle Bosch-opladers 
geluidloos en laadt ook de Bosch 
PowerTube 500 op.
- Netspanning: 230 V
- Afmetingen: 190 x 86 x 54 mm
-  Laadduur: ca. 4,5 uur voor PowerTube 

500 en voor PowerPack 500, ca. 3,5 uur voor PowerPack 400 ca. 2,5 uur 
- Gewicht: incl. kabel ca. 800 gram
-  Geen ventilatiesleuven en daarmee vuilafstotend
-  Met een optionele adapterstekker compatibel met Classic+

6 A OPLADER
De oplader voor de veeleisende fietser. 
Laad uw accu snel op met de beste 
oplader van Bosch. Laadduur 500 Wh: 
2,5h

Accu op de bagagedrager

Accu in het 
frame (semi 
geïntegreerd)

Frame accu

Accu in het 
frame (volledig 
geïntegreerd)
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VERSNELLINGEN 
Naast de keuze van de kleur, het frametype- en hoogte is de 
versnellingskeuze vaak een van de moeilijkste tijdens de aankoop van 
uw fiets. Bij ons vindt u een ruime versnellingskeuze met de voor u meest 
geschikte versnelling. 

Welke versnelling is voor mij de juiste?
In principe is er keuze tussen naaf-en derailleurversnelling of de 
Pinionaandrijving. Iedere versnelling heeft eigen voordelen. De 
naafversnelling is bijzonder onderhoudsvrij, terwijl de derailleurversnelling 
meestal meer versnellingen en nuanceringen biedt. De Pinonaandrijving 
is vaak een prijskwestie. 

Wat betekend bereik?
De versnelling bepaalt hoeveel meter u per trapomwenteling aflegt. Hoe 
minder meters, hoe lichter u trapt (belangrijk bergopwaarts). Hoe meer 
meters, hoe zwaarder u trapt en hoe sneller u kunt rijden (belangrijk 
bergafwaarts). Het versnellingsbereik omschrijft het onderscheid tussen 
de eerste en de laatste versnelling. Bij uw keuze van de juiste versnelling 
zult u daarom op de volgende punten moeten letten. 

Vuistregel voor de eerste versnelling:
Hoe vaker u bergopwaarts onderweg bent, des te vaker u een lichte 
eerste versnelling nodig heeft. Het aantal meters per trapomwenteling 
mag daarbij niet meer dan 2,2 meter bedragen (= 1:1 versnelling). Het wiel 
draait dan één keer rond bij elke trapomwenteling. 

Hoe zwaar moet de laatste versnelling zijn?
Hoe sportiever en sneller u wilt fietsen, hoe meer waarde u hier moet
aan hechten.

Wat is de ideale stap tussen de verschillende versnellingen?
Ideaal is dat er zich tussen de verschillende versnellingen gelijke afstanden 
bevinden. De ideale afstand ligt tussen 40 en 50 cm. Is de afstand kleiner 
dan zult u geen onderscheid tussen 2 opeenvolgende versnellingen 
voelen. Is de afstand groter dan mist u de ideale versnelling voor elke 
rijsituatie. De tabellen* tonen het versnellingsbereik van de verschillende 
versnellingssystemen in onderlinge vergelijking, wat betreft de verdeling van 
elke versnellingsstap. Bij alle gegevens gaat het om circa-waarden, omdat de 
exacte waarde afhankelijk is van de omtrek van het wiel. Deze omtrek is op 
zijn beurt dan weer afhankelijk van de breedte van de gemonteerde band. 
De exacte waarde kan daarom enkele centimeters verschillen.

SHIMANO NEXUS 5 V.

De nieuwe 5-versnellingsnaaf van Shimano is de perfecte versnelling voor 
E-bikes. De naaf is zo ontworpen dat deze ook geschikt is voor sterkere motoren, 
zoals de Bosch Performance motor met een draaimoment tot 60 NM. Het is 
dus een prima alternatief om de balans tussen comfort en kracht op de weg 
te brengen.

SHIMANO NEXUS 7 V.

De Nexus 7 Shimano naafversnelling bieden we aan met en zonder 
terugtraprem. Voor monteren we een kettingblad met 38 tanden, achter met 
19 tanden.

SHIMANO NEXUS / ALFINE 8 V.

De 8 versnellingsnaaf van Shimano is bij ons als Nexus met of zonder 
terugtraprem en als Afine (altijd zonder terugtraprem) verkrijgbaar. Ook het 
bereik van de twee versnellingstypes is identiek. Voor monteren we een 
kettingblad met 38 tanden, achter met 19 tanden.

SHIMANO ALFINE 11 V.

Ondanks zijn 11 versnellingen is hij niet zwaarder dan zijn kleine broer de 8 
Alfine-naaf. Zo heeft u altijd de juiste versnelling tot uw beschikking. Bij 
onze «VELO DE VILLE“ fietsen wordt de 11 versnellingsnaaf uitgerust met een 
kettingblad van 38 tanden voor en 21 achter.

ROHLOFF 14 V.

De 14 versnellingsnaaf van de Duitse uitvinder Rohloff is de versnelling 
voor naaf liefhebbers. Met 14 versnellingen biedt deze naaf hetzelfde 
versnellingsbereik als een derailleurversnelling met 27 versnellingen. Er zijn 14 
echte versnellingen tot uw beschikking daar er geen overlappingen van de 
verschillende versnellingen zijn. De Rohloffnaaf schakelt met gelijke stappen van 
ca. 13,6% bediend met een draaischakelaar/gripshift. Door de bouw en montage 
is deze extreem robuust en garandeert, ook onder zware omstandigheden, een 
lange levensduur.

ENVIOLO 380 / H SYNC

Traploos schakelen: een revolutie in de 
schakeltechnologie. Met de traploze 
Enviolo naaf schakelt u geruisloos en 
met onmerkbaar vloeiende overV.
en. De traploos instelbare versnelling 
garandeert dat u op elk moment de 
juiste versnelling ter beschikking heeft. 
Ontbrekende tussenstappen tussen 
versnellingen behoren tot het verleden. 
Het versnellingsbereik van deze naaf is 380 %. Het kettingblad voor heeft 38 
tanden en achter 19 tanden. 

DERAILLEURVERSNELLINGEN

SHIMANO 24 V.

De klassieker onder de 
derailleurversnellingen. 
H e t  t a n d w i e l  v o o r  h e e f t  d r i e 
kettingbladen, uitgerust met 28-38-48 
tanden. De cassette achter is ingedeeld 
in 11-13-15-17-20-23-26-34 tanden. 

SHIMANO 27 V.

Een hoge werkingsgraad met een 
groot bereik met fijne tussenstappen 
kenmerkt deze versnelling. Het crankstel 
wordt uitgerust met 26-36-48 tanden. 
De cassette achter is voorzien van 11-
13-15-17-20-23-26-30-36 tanden.

SHIMANO 30 V.

Een hoge werkingsgraad en een breed 
versnellingsbereik heeft u met het 
crankstel met 26-36-48 tanden en een 
11-36 tanden cassette. De cassette 
achter is ingedeeld in 11-13-15- 17-19-
21-24-28-32-36 tanden.

PINONAANDRIJVING 

PINION C1.12 12 V.

Of het nu gaat om de dagelijkse 
sprint naar het kantoor of lange 
fietstochten in het weekend, de 
C-Line is de perfecte metgezel. 
De biomechanisch optimale 
ondersteuningsafstand (Q-factor) 
van slechts 166 mm maakt sportief 
en gezond tegelijkertijd mogelijk 
f ietsen, omdat de trapkracht 
wordt geïnitieerd in de fiets met 
betrekking tot de lichaamsas. 
Het ont werp van de nieuwe 
C-Line gaat verder met optimale 
integratie in moderne fietsframes. 
Dit houdt in dat de kabelgeleider 
zich in 3 standen aanpast aan 
het frameontwerp. Ook kunnen 
remleidingen of elektriciteitskabels 
onzichtbaar naar de achterkant van de transmissie in het interieur worden 
geleid. Pinion staat voor zorgeloze en duurzame handmatige transmissies - 
onder alle omstandigheden. De buitenkant van de C-line is ook voorzien van 
een extra duurzame poedercoating in antraciet metallic. Bovendien beschermt 
een beschermende folie het tandwiel tegen steenslag.

PINION P1.18 18 V.

De P1.18-versnellingsbak is 
uniek . Het is de de meest 
compac te versnel l ing op 
de markt. Ons vlaggenschip 
biedt 18 echte versnellingen 
en biedt een ongeëvenaarde 
overbrengingsverhouding. 
Het onvergelijkbare rijcomfort 
komt voort uit de gelijkmatig 
verdeelde versnellingen. De 
transmissie is dus dé
referentie voor reizen en high-
end trekking

NAAFVERSNELLINGEN

De juiste specificaties en specifieke componenten die wij bij 
derailleurversnellingen gebruiken, vindt u op onze website www.velodeville.nl

*De tabellen kunt u vinden op velo-de-ville.com 
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VERLICHTING
Voor de veiligheid tijdens het fietsen is een goede verlichting essentieel. Daarom monteren wij uitsluitend koplampen en achterlichten van gerenommeerde 
leveranciers die kwaliteit garanderen. Voeding altijd via de naafdynamo bij fietsen of bij E-bikes via de accu.

AXA ECHO 15 LUX 

AXA Echo is een sportieve, kleine schijnwerper die op 
de accu van een E-Bike of, in de versie met schakelaar,
op een dynamo kan aangesloten worden. Hij schijnt 
efficiënt op de rijweg. De led heeft een sterkte van 15 lux.

TRELOCK BIKE-I VEO LS 230 20 LUX

Volledig zichtbaar – de unieke lichtring LS 230 van 
Trelock zorgt voor een hogere zichtbaarheid van 
de fietser en biedt daardoor meer veiligheid. Maar 
ook optisch is de lichtring een absoluut highlight en 
sluit harmonisch aan op de vorm van de compacte 
dynamokoplamp. Met 20 lux is deze ideaal voor de 
stadsomgeving. De verlichting werkt via de accu. Zicht: 
40m, zichtbaarheid: 900m. (Gewicht: ca. 65 gram)

LUMOTEC UPP 30 LUX

De Lumotec Upp N koplamp heeft een compact en 
innovatief design en laat je met een vermogen van 30 
lux niet in het donker staan. Door de geoptimaliseerde 
lenstechniek zorgt de led koplamp voor gelijkmatige 
lichtdistributie. In het design zijn oplichtende lijnen aan 
de zijkant geïntegreerd, die voor meer veiligheid en 
zichtbaarheid zorgen. Een reflector ondersteunt dit en 
rondt het plaatje af. Bovendien beschikt de koplamp 
over een standlichtfunctie. (Gewicht: ca. 80 gram)
 

LUMOTEC AVY SENSO PLUS 40 LUX

De AVY hoort bij de jongste generatie. De koplamp 
is voorzien van echte IQ-technologie. Met 40 Lux en 
een goede, homogene lichtspreiding en -distributie 
is het de ideale middenklasse schijnwerper: technisch 
up to date met een goede prijs-kwaliteit-verhouding. 
(Gewicht ca. 80 gram)

LUMOTEC IQ-X S 70 LUX

Deze LED-schijwerper met de nieuwe IQ-technologie zorgt 
met 70 lux voor een zeer goede en homogene uitlichting 
van de rijweg met dichtbijverlichting. De koplamp 
is uitgerust met dagrijlicht. Een lichtsensor schakelt 
automatisch van het dagrijlicht om naar de nachtmodus 
alsook naar het standlicht. Door de gebruiksvriendelijke 
schakelaar kan de IQ-X S gemakkelijk ingeschakeld worden. 
(Gewicht: ca. 100 gram)
 

LUMOTEC IQ-XM (INCL. GROOTLICHT)

High-tech van topniveau. De IQ-XM van Busch en Müller 
biedt grootlicht, net zoals bij een auto. 80 lux lichten de straat 
in een gedimde modus uit, terwijl 120 lux voor een perfecte 
lichtspreiding in de grootlichtmodus zorgen. 

LUMOTEC IQ-X 100 LUX

De nieuw ontwikkelde lichttechnologie van de IQ-X maakt 
het de eerste keer mogelijk met een dynamo koplamp 
100 lux (E-bike: 150 lux) te bereiken. En dat met een heel 
brede, verre en homogene uitlichting van de rijweg. Bij de 
high-end techniek van de IQ-X hoort ook het design: het 
omhulsel dient tegelijkertijd als koelsysteem en bestaat uit 
hoogwaardig aluminium. Hele sleuven in de houder zetten 

naar de zijkant accenten voor de zichtbaarheid. De ergonomische bedieningstoets 
zit in een blauw schijnende ring. De standaard veiligheidsuitvoering: dichtbijlicht, 
dagrijlicht bestuurd door een sensor, standlicht en een flexibele koplamphouder 
met geïntegreerde kabelgoot. De automatische sensortechniek schakelt de 
verlichting van uw fiets afhaneklijk van de helderheid in de omgeving automatisch in.  
(Gewicht: ca. 100 gram)

LUMOTEC IQ-X 150 LUX

De nieuw ontwikkelde lichttechnologie van de IQ-X maakt 
het voor het eerst mogelijk met een E-bike koplamp 150 lux 
te bereiken. En dat met een heel brede, verre en homogene 
uitlichting van de rijweg. Bij de high-end techniek van de 
IQ-X hoort ook het design: het omhulsel dient tegelijkertijd 
als koelsysteem en bestaat uit hoogwaardig aluminium. 
Hele sleuven in de houder zetten naar de zijkant accenten 
voor de zichtbaarheid. 

TRELOCK LS 611 DUO FLAT

Het intelligent design van de LS 611 Duo Flat, als 6-12 volt versie 
zorgt voor een optimale lichtvoeding-en distributie. Fietsers 
kunnen daardoor niet alleen maar van achter maar ook van de 
zijkant goed gezien worden. Om nog meer veiligheid te kunnen 
garanderen heeft de LS 611 Duo Flat een standlichtfunctie. 
Deze zorgt ervoor dat het achterlicht ook bij stilstand nog 
4 minuten brandt. Het zicht heeft een bereik van 300 m.  
(Gewicht: ca. 50 gram)

TOPLIGHT VIEW

Led achterlicht met een innovatief design. De standlichtfunctie 
wordt gevoed door een condensator en heeft geen batterij 
nodig. Het gewicht is zeer licht met ca. 62g.)

DYNAMO’S
Naafdynamo’s zijn niet alleen praktisch en licht maar hebben ook een 
hogere werkingsgraad. Ze zijn ecologisch en dragen aan uw veiligheid 
op de weg bij.

ACHTERLICHTEN
Elk achterlicht van ons heeft een standlicht functie. Bij E-bikes wordt deze door de verbinding met de accu mogelijk gemaakt. Andere 
achterlichten werken met een led diode en een condensator die tijdens het fietsen automatisch opgeladen wordt. De led is heel duurzaam. 
Doorbranden zoals bij een gloeilamp is bijna niet meer mogelijk. 

SHIMANO DH3N31

Naafdynamo’s zijn in het voorwiel geïntegreerd 
zodat ze permanent stroom leveren. De 
vrijloopweerstand is bijna niet te merken. Dit 
systeem schakelt zich, met de door Velo de 
Ville gebruikte sensorlampen, automatisch in 
als het donkerder wordt en later bij licht weer 
uit. Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
lichtgevoelige sensor. (Gewicht: ca. 685 gram)

SHIMANO DH3D37 QR

D e naafdy namo DH3D37 is  met  e en 
snelspanner uitgerust en compatibel met 
schijfremmen. De naaf is niet alleen lichter 
maar heeft ook een hoge werkingsgraad. 
(Gewicht: ca. 757 g.)

SHIMANO ALFINE  QR

De top-naafdynamo van Shimano 
beschikt over een nog geringere 
ro lwe er s t an d en e en h o g ere 
werkingsgraad (ca. 55%) en betere 
afgedichte lagers. Bovendien heeft 
de naafdynamo een snelspanner. 
(Gewicht: ca. 575 gram)

SON 28 

De SON 28 is een naafdynamo die universeel 
voor alle wielmaten geschikt is. De dynamo 
heeft een moderne uitstraling en een ronde 
vorm. Bij een 28’’ fiets heeft de SON een 
topprestatie bij 16 km/h. Daardoor is deze 
bijzonder aan te bevelen als bij langzame 
fietstochten veel licht nodig is. De SON 28 is 
vergelijkbaar met de opbouw en het design 
van de SONdelux. (Gewicht ca. 430 gram)
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BANDEN
Een lekke band kan helaas niet 100% voorkomen worden. Wij hebben 
bij onze Velo de Ville  fietsen er toch alles aan gedaan om de kans op 
een lekke band zo minimaal mogelijk te maken. Wij monteren dan 
ook af fabriek uitsluitend banden met geïntegreerde lekbescherming. 
Bovendien zijn alle banden voorzien van reflectie. Al onze premium-
modellen zijn standaard uitgerust met Schwalbe banden.

CITY

IMPAC STREETPAC

Het klassieke middenlijnprofiel heef t 
aangename roleigenschappen.
(Gewicht: ca. 750 gram / 47-559)
(Gewicht: ca. 620 gram/ 37-622)

DELTA CRUISER

H e t  n i e u w e  p r o f i e l d e s i g n  i s 
veelzijdig en biedt aangename 
roleigenschappen. Natuurlijk is de 
Delta Cruiser met 50 epi karkas, 
K-Guard en ref lectie uitgerust . 
Schwalbe Protection Level 3. 

DELTA CRUISER PLUS

Het nieuwe profieldesign is veelzijdig 
en biedt aangename roleigenschappen. 
Natuurlijk is de Delta Cruiser Plus met 50 
epi karkas en reflectie uitgerust. De Delta 
Cruiser Plus is met 3 mm Puncture Guard 
uitgerust. Schwalbe Protection Level 5. 
Een aanbeveling voor E-bikes tot 25 km/h 
trapondersteuning.  

BIG APPLE

Met Big Apple begon 10  jaar geleden 
de Balloonbike trend: comfortabel 
fietsen zonder moeilijke techniek! Het  
luchtkussen van de banden wordt 
als natuurlijke vering gebruikt. Met 
ongeveer 2 bar rolt een Balloonbike heel 
licht en met volledig verende werking.  
Gewone banden met een breedte 
van 37 mm moeten met 4 bar keihard 
opgepompt worden om soortgelijke 
roleigenschappen de generen. 

CITY TREKKING

MARATHON PLUS

De „onplatbare“ band. Schwalbe‘s meest verkochte model. De 
meest lekbestendige luchtband die er is. Naast de geweldige 
lekbescherming overtuigt hij door veel inwendige waarden: 
rolweerstand. De gepatenteerde 5 mm dikke SmartGuard laag heeft 
tegenover alle imitatie producten een duidelijk voordeel betreffende 
de rolweerstand: recycling. Ook bij SmartGuard gebruiken we nu 
een aandeel aan gerecycled rubber uit oude latexproducten. „Anti-
Aging“ zijwand. Verdraagt de typische overbelasting door een te lage 
bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. 
E-Bike ready. De Marathon Plus is door zijn uitstekende eigenschappen 
de beste keuze voor E-bikes (E-25). De belangrijkste afmetingen zijn 
eveneens voor snelle E-bikes tot 50 km/u getest en toegelaten. 
(Gewicht: ca. 960 gram / 40-622) (Gewicht: ca. 1100 gram / 47-622)

MARATHON

De klassieker: de oervader van alle hoogwaardige tourbanden. 
De GreenGuard laag uit extreem elastisch natuurlijk rubber 
is 3 mm dik. De GreenGuard wordt voor 1/3 uit gerecyclede 
latexproducten vervaardigd. De Anti-Aging zijwand verdraagt 
de typische overbelasting door een te lage bandenspanning 
beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. (Gewicht: ca. 
810 gram / 40-622)

TREKKING

MARATHON MONDIAL

De ultieme band voor op reis. Gemaakt voor wegen en paden op 
alle continenten. Het profiel spiegelt zich bewust aan het voorbeeld 
van de legendarische Marathon XR.  Constructie en compound 
zijn natuurlijk uit de actuele Schwalbe Evo technologie afkomstig. 
TravelStar compound voor de beste rijeigenschappen. Double Defense 
techniek maakt de lichte maar tegelijkertijd robuuste constructie 
mogelijk. De wereld is rond. Beleef het! (Gewicht: ca. 720 gram/ 50-559)

MARATHON PLUS TOUR

Op asfalt of onverharde paden, deze veelzijdige band 
voelt zich op iedere weg thuis. Voor alledaags gebruik 
of voor een grote tocht. De robuuste opbouw weert alle 
mishandelingen af. Betrouwbaar door SmartGuard, de 
best werkzame anti-leklaag die er voor fietsbanden is.

SUPER MOTO

Of u nu op asfalt rijdt of op licht terrein, de forse 
Super Moto-X biedt de beste roleigenschappen 
en veel comfort. De 3 mm GreenGuard anti-
lekbescherming en de versterkte zijwand houden 
stand ook op zwaar terrein. Vanzelfsprekend ook 
met een proefzegel voor snelle E-bikes.

CROSS

SMART SAM

De compac te middenri l  zorgt voor een 
aangenaam afrolgedrag, de hoekige buitenste 
noppen garanderen een optimale off-road grip. 
Daarmee voelt Smart Sam zich in elk terrein thuis 
maar rolt ook op de weg aangenaam licht. Met 
Double Defense techniek perfect voorbereid 
voor gebruik op de E-MTB.

TOUGH TOM

Topkeus voor instappers:
Het oude droompaar is weer bij elkaar. Tough Tom 
komt er nu bij. Deze banden zijn de juiste keuze voor 
ruige trails of voor het voorwiel.
Het profiel heeft aangename roleigenschappen. 

ROCKET RON

De crosscountry-rocket combineert snelheid 
en stabiliteit in de bochten op het allerhoogste 
niveau. De band is een uitstekende allrounder 
voor de wedstrijdbaan. Het karkas bestaat uit een 
nieuw addix compound en biedt een sterke grip. 
Profieldesign: uitgekiende verhouding tussen 
stabiele noppen en voldoende tussenruimte 
voor uitstekende roleigenschappen en zeer goed 
zelfreinigend vermogen.
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STUURPENNEN
STUURPEN OCTOPUS 2 / 31,8 MM

Deze hoogwaardige aluminium stuurpen, 3D- 
gelast, heeft een gezekerde stuurklem met 4 
schroeven. Deze stuurpen is ook verstelbaar. 
(Gewicht ca. 440 gram)

AHEAD STUURPEN 31,8 MM

De stabiele ahead stuurpen omvat de 
vorkbuis van buitenuit en wordt met 
schroeven geklemd. Zo wordt een sterke 
en stijve verbinding tussen stuurpen 
en vork bereikt. Het ahead-systeem 
wordt voornamelijk in het sportieve 
segment ingezet ,  omdat het een 
sportieve zithouding mogelijk maakt.  
(Gewicht: ca. 320 Gram)

AHEAD PIKE / PIKE MIRROR 31,8 MM

De filigrane Ahead Pike overtuigt door 
zijn extreme lichtheid en zijn elegante 
oppervlak en bevat tegelijk alle 
voordelen van een ahead-systeem. 
De hoge stevigheidswaarden zijn een 
groot voordeel. De Pike Mirror wordt 
bij de «Esprit»-modellen ingezet. 
(Gewicht: ca. 160 gram)

AHEAD OCTOPUS 50 31,8 MM 

De ahead stuurpen Octopus 50 is 
een stabiele, verstelbare stuurpen die 
door 3D-gelast aluminium gemaakt 
is. Door de hogere klemming aan de 
binnenbalhoofdbuis kan de hoogte 
met 50 mm vergroot worden zodat 
een betere zitpositie bereikt kan 
worden. De bevestiging van het 
stuur gebeurt met 4 schroeven.  
(Gewicht: ca. 338 gram)

AHEAD SWELL R 31,8 MM

De lichte 3D-gelaste Swell R stuurpen 
is hoogte-en hoekverstelbaar met 
een bereik van -20° tot +40°. Bij de 
hoogteverstelling zorgen raster en 
klembouten voor een veilige steun. 
(Gewicht: ca. 280 gram)

AHEAD CRAB 2 31,8 MM

De Ahead Crab 2 is een ultra lichte 
3D-gelaste aluminium ahead-stuurpen. 
Met 4 klembouten wordt het stuur 
bevestigd. De hoek is 7° en de diameter 
van de k lemming is 31,8 mm. De 
hoogte van de klemming is 41 mm.  
(Gewicht: ca. 148 gram)

SPEEDLIFTER TWIST PRO 31,8 MM 

Deze lichte ahead stuurpen is uiterst 
variabel instelbaar. Niet enkel de hoek 
maar ook de hoogte (100 mm) laat zich 
zonder gereedschap snel instellen. 
Door een hendel kunt u snel het stuur 
90° draaien zodat uw fiets minder plaats 
inneemt en u hem bijvoorbeeld veel 
makkelijker op de fietsendrager op de 
auto kunt plaatsen. Deze stuurpen is 
bovendien met een uittrekstop met 
diefstalzekering uitgerust. (Gewicht ca. 
370 gram)

STUREN
Het stuur bepaald op grond van de vorm in hooge mate hoe sportief of 
comfortabel een fiets is. Daarom is deze keuze essentieel en moet deze 
altijd worden afgestemd op de behoeften van elke fietser.

CITY CRUISER 31,8 MM 

 
Met een 38° greephoek biedt het dit stuur een meer rechtop zittende houding 
dan het type „Trekking“. De City Cruiser zorgt voor een goed overzicht in het 
stadsverkeer. Hij wordt oversized met een diameter van 31,8 mm gemonteerd. 
(Gewicht: ca. 328 gram)

RISER BAR 31,8 MM

Deze zeer lichte aluminium stuurbocht zorgt voor een sportieve houding. 
De Riser Bar wordt oversized met een diameter van 31,8 mm gemonteerd.  
(Gewicht: ca. 395 gram)

TREKKING TOWN 31,8 MM

Met een 16 mm verhoging en een 30° greephoek zorgt deze zeer lichte 
aluminium stuurbocht voor een sportieve en ontspannen houding. De 
Trekking Town wordt oversized met een diameter van 31,8 mm gemonteerd.  
(Gewicht: ca. 292 gram)

FLAT BAR MIRROR 31,8 MM  

 
Het rechte MTB-stuur onderscheidt zich door zijn hoogglanzende, gepolijste 
optiek. Het stuur is voor het stadsverkeer optimaal en maakt de fiets compacter. 
(Gewicht: ca. 148 gram)

REMMEN
V-BRAKE

De belastbare V-brake zorgt voor gecontroleerd
en betrouwbaar afremmen in het verkeer.
(Gewicht: ca. 450 gram/paar incl. remhandel en
remkabels)

SHIMANO BR-T 400 V-BRAKE

De Shimano „V-brake“ is het lichtgewicht alternatief
voor de hydraulische velgrem. Deze zorgt voor een
g o e d  re m e f f e c t  b i j  d ro g e  e n  v o c ht i g e 
omstandigheden (gewicht: ca. 410 gram/paar incl. 
remgrepen en stalen kabels).

MAGURA HS11

De hydraulische velgrem van de
fabrikant Magura: olieleidingen 
v e r v a n g e n  d e  t r a d i t i o n e l e 
stalen kabels van de V-brakes. 
D e  o l i e l e i d i n g e n  z i j n  z e e r 
onderhoudsarm, slijten niet en 
hebben geen wrijving. Bochten en 
hoeken in de leiding hebben geen 
invloed op de remkracht. Door het 
gesloten hydraulische systeem 
wordt de remkracht direct en zonder
weerstand overgedragen op de 
remblokken. U heeft veel minder 
kracht nodig dan bij een gewone V-brake. Bovendien heeft de HS11 een Turbo Pad 
Adjuster (TPA) en een ontluchting waarmee het mogelijk is slijtage van de remvoering 
te compenseren zonder gereedschap. De Magura-olie is een mineraal olie en biologisch 
afbreekbaar. (Gewicht: ca. 843 gram/paar).

SHIMANO MT200

Deze schijfrem voor beginners is op basis van een deugdelijke afwerking, 
hoogwaardige materialen, heel indrukwekkend en profiteert u bovendien van de 
technische know-how van Shimano. Voor gelegenheidsfietsers en trekkingbeginners 
een goed en betaalbaar alternatief. 

SHIMANO T445

De T445 van Shimano verenigt de 
voordelen van een schijfrem en de
h y d r a u l i s c h e  r e m h a n d e l . 
3-vingerige- remhandel zorgt 
voor een goede handvaardigheid. 
Gemakkelijk en snel ontluchten 
d o o r  m i d d e l  v a n  e e n 
trechterontluchting en een one-
way ontluchting garandeert.

SHIMANO M8000-XT 

De hydraulische systeem Deore XT M8000 overtuigt met een uitstekende modulatie.
De schijfremmen zijn hittebestandig en kunnen bovendien gemakkelijk ingesteld 
worden. De technologie van de Deore XT MT8000 zorgt voor een constante prestatie
van de remschijf. Verder heeft de schijfrem een one-way ontluchting voor gemakkelijk 
en nauwkeurig onderhoud.



GEVEERD

SUNTOUR PARALLELLOGRAM

De geveerde parallellogram-zadelpen met een
combinatie van spiraalveren en elastomeer heeft
een veerweg van 48 mm. Door het „parallellogram“
verandert de afstand tot de pedalen bij het inveren
niet. (Gewicht ca. 800 gram)

KSP 525

Ook in het instapsegment moet u niet op luxe bezuinigen. 
Met deze geveerde zadelpen komt u gegarandeerd 
comfortabel aan. (Gewicht: ca. 450 gram)

GLIDE

Dankzij de persoonlijke instelmogelijkheden van de vering
naar uw wensen garandeert deze zadelpen een aangename
rit. Ook de zijspeling is instelbaar. (Gewicht: ca. 498 gram)

SP 10.0

De verende zadelpen SP-10-0 die uit AL6061 aluminium gemaakt
is, heeft een uitstekende constructie. De kenmerken zoals 100mm
opbouwhoogte en 45mm veerweg zijn optimaal voor langere
fietstochten; zeker als het gebied niet altijd even vlak is. De belasting
kan recht boven de zadelpen worden ingesteld. (Gewicht: 438 gram)

G.2. URBAN BY SCHULZ, PARALLELLOGRAM

De parallel geveerde zadelpen G.1 Urban is
gemaak t  van een gesmeede a luminium 
constructie. Opbouwhoogte 99 mm, veerweg 
30 mm, messing lagerbussen, edelstalen assen, 
elastomeer demper. Platte draad spiraalveer met 
elastomeer demper voldoen aan de eisen van de 
DIN EN norm 14766- MTB. (Gewicht: ca. 600 gram)
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PATENT SP 602

Bij bepaalde modellen van onze fietsen zetten we omwille van
het gewicht een ongeveerde en dus lichte patentzadelpen in.
(Gewicht ca. 358 gram)

PATENT HOOK 2

Dit is een bijzonder lichte patentzadelpen uit AL 6061.
De zadelpen wordt bij onze «Esprit»-modellen toegepast.
(Gewicht ca. 285 gram)

ERGOTEC ATAR

De aluminium patent zadelpen met 2 schroeven klem
maakt het mogelijk om de zadel om 25mm naar achteren
te verzetten. De zadelpen is voor zadels met 7 en 8mm
sterke brug geschikt. (Gewicht: ca. 340 gram)

HOOK EVOLUTION

Deze 3D gesmeed aluminium patent zadelpen met 2
schroeven klem maakt het mogelijk om de zadel 10mm
naar achteren te verzetten. Ook geschikt voor zadels met
een 7 mm brug. (Gewicht: ca 288 gram)

ZADELPENNEN
Een geveerde zadelpen draagt veel bij aan het rijcomfort. Deze moet 
gevoelig reageren, niet zwaar zijn en een goede geleiding hebben.

BAGAGEDRAGERS
VDV

Dankzij groot laadoppervlak, klapveer en snelbinderbevestiging is deze drager
optimaal geschikt voor het aanbrengen van manden en tassen. De drager is
tot 25 kg belastbaar. (Gewicht: ca. 625 gram)

VDV LIGHT SPORT

Met deze bagagedrager slaat uw fiets een goed figuur. De elegante en smalle
bouw wekt niet enkel een lichte indruk maar is het ook. (Gewicht: 473 gram)

VDV TOUR

Met een groot laadoppervlak is deze bagagedrager uitermate geschikt 
voor fietstochten. De drager biedt de mogelijkheid om uw tassen lager te 
bevestigen en zo het zwaartepunt te optimaliseren. De VDV Tour biedt 
een grote voetenvrijheid door verder naar achter gemonteerd te zijn. 
Het achterlicht is bij deze drager goed beschermd. Belastbaar tot 25 kg.  
(Gewicht: ca. 865 gram)

VDV TOUR PRO

De VDV Tour Pro heeft een bijzondere optiek dankzij bevestiging aan de 
spatborden. Met een grote laadoppervlak is de drager goed geschikt voor 
fietstochten. De VDV Tour Pro biedt de mogelijkheid om uw tassen lager 
te bevestigen en zo het zwaartepunt te optimaliseren. Bovendien biedt de 
drager en grote voetenvrijheid door verder naar achter gemonteerd te zijn. 
Het achterlicht is bij deze drager goed beschermd. Belastbaar tot 25 kg.  
(Gewicht: 865 gram)

RACKTIME TOUR

Dankzij de flexibel instelbare stangetjes past de drager op bijna elke fiets. Het 
Snapit-systeem zorgt ervoor dat u veel Racktime accessoires met de drager 
kunt combineren. Een geïntegreerde klapveer vervoert alles, wat (nog) geen 
Snapit-adapter heeft. Met buizen van 12 mm voor meer stabiliteit - bij elke 
gelegenheid. (Gewicht: ca. 820 gram)

RACKTIME TOUR PRO

De ECO 2.0 Tour is de perfecte start in de wijde wereld van Racktime Tour 
bagagedragers. Snapit-compatibel en flexibel instelbaar via de stangetjes. De 
lichte maar sterke 12 mm buizen zorgen voor veel stevigheid.  De tweede 
bagagerail geeft nog meer mogelijkheden voor grote fietstochten. Apropos 
«nog meer»: een klapveer heeft deze ook. (Gewicht: ongeveer 920 gram)

TUBUS LOGO 

De „LOGO“ van Tubus van naadloos getrokken chroommolybdeen staal 
(25CrMo4) is de eerste keuze voor reizigers. Hij weegt slechts 730 gram, maar 
kan wel heel veel bagage aan: tot 40 kg. De lage fietstas bevestiging zorgt 
voor een beter zwaartepunt van de bagage. Door de plaatsing verder naar 
achteren, hebben de voeten de ruimte. Het achterlicht zit bij de Logo op een 
extra beschermde plaats.

LOW-RIDER EXPEDITION 

De Low Rider «Expedition» is uit stabiele en 
lichte 10 mm aluminiumbuizen gemaakt en 
maakt het aanbrengen van fietstassen aan de 
voorvork mogelijk. Paktasafhouders en flexibele 
montageklemmen maken hem breed inzetbaar. 
Het maakt een belading van 2 x 10 Kg mogelijk.
(Gewicht: ca. 450 gram)

THULE TOUR RACK

Rubber gelaagde klemmen zorgen voor een stevige houvast van de drager 
en voorkomen wegglijden, zelfs bij veel gewicht. Dit beschermt het frame 
van uw fiets. De montage alsook de demontage is eenvoudig dankzij een 
gemakkelijke toeV. tot het bevestigingssysteem. De geïntegreerde licht/
reflector-houder zorgt ervoor dat u door andere verkeersdeelnemers goed 
gezien wordt. (Gewicht: ongeveer 1100 gram)
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ZADELS
VELO DE VILLE TWIN CITY

Comfort staat bij de Twin City in het middenpunt. Het 
zadel overtuigt met een uitstekend ontwerp en een 
goed zitcomfort. 

VELO DE VILLE TWIN TREKKING
 

De sportievere versie 
van het Velo de Ville 
Twin zadel biedt een 
slanke optiek en veel 
zitcomfort ook bij lange 
fietstochten. 

WITTKOP MEDICUS CITY

Een goede verwerking, uitstekende stoffering en een 
ergonomische vorm die artsen speciaal ontwikkeld 
hebben. Het zadel heeft 3 zitcomfortzones (vaste 
demping met dynamische gewichtsaanpassing, verende 
driehoekige vorm met een dynamisch anatomische 
aanpassing en een zacht voorgevormde uitloop om de 
zitpositie te stabiliseren)

WITTKOP MEDICUS TREKKING
  

De trekkingsversie heeft 
ook 3 zitcomfortzones 
( v a s t e  d e m p i n g 
m e t  d y n a m i s c h e 
gewichtsaanpassing, 
verende driehoekige 
v o r m  m e t  e e n 

dynamisch anatomische aanpassing en een zacht 
voorgevormde uitloop om de zitpositie te stabiliseren). 
Dankzij de hoge kwaliteit is het zadel een goede keuze 
voor de veeleisende fietser. 

SELLE ROYAL LOIRE GEL
(zwart of bruin)

Een goede zitpositie  wordt enorm beïnvloed door het 
contact met het zadel. Daarom heeft Selle Royal drie 
verschillende zitposities gedefiniëerd: relaxed, moderate 
en athletic. De Loire gel is uitermate geschikt voor de 
relaxed zithouding. De houding van de fietser is rechtop 
met een hoek van 90°. Bij deze positie ligt meer dan 
60% van het fietsgewicht direct achter op het zadel.  
(Gewicht: 622 gram)

 SELLE ROYAL SHADOW

Een goede zitpositie wordt enorm beïnvloed door het 
contact met het zadel. Daarom heeft Selle Royal drie 
verschillende zitposities gedefinieerd: relaxed, moderate
en athletic. De zithouding van de «Athletic» fietser heeft
een hoek van 45°. De Shadow is uitermate geschikt voor
een sportieve zit houding. (Gewicht ca. 369 gram)

 SELLE ROYAL NUVOLA SKINGEL

Een goede zitpositie wordt enorm beïnvloed door het 
contact met het zadel. Daarom heeft Selle Royal drie 
verschillende zitposities gedefinieerd: relaxed, moderate 
en athletic. De Nuvola Skingel is uitermate geschikt 
voor een moderate zithouding van ongeveer 60°.  
(Gewicht: 446 gram)

SELLE ROYAL VIAGGIO XXL

De Royal Viaggio Gel is één van de stevigste zadels van 
Selle Royal en geconstrueerd voor de Relaxed-zitpositie. 
Zijn goede resultaten in de praktijk bevestigen dat dit 
zadel een draagvermogen van maximaal 160 kilogram 
heeft. Het zadel is één van onze grootste zadels met een 
lengte van 248 mm en 225 mm breedte. De Royal Viaggio 
Gel beschikt over een systeem van brede elastomeren 
en heeft een vaste oppervlaktelaag. De Royalgel™ 
zadelvulling zorgt voor maximaal comfort en tot 40 
procent minder druk op drukpunten. (Gewicht: ca. 640 g)

 SATTEL BROOKS FLYER

O p  e e n  B r o o k s 
Flyer lederen zadel 
zit u per fect. Het 
kwaliteitsleer past 
z i c h  i n  d e  l o o p 
der tijd qua vorm 
aan. Het leder is 
l u c htd o o r l a te n d 
en zit ook op langere tochten goed. Samen met het solide 
stalen frame en de drukveren zorgt dit voor het goed 
dempen van de schokken. Wanneer u een Brooks lederen  
zadel regelmatig invet en tegen zon en vocht beschermt, 
blijft het zadel u jarenlang trouw. (Gewicht: ca. 860 gram) 
(Gewicht: ca. 860 gram)

FRAMEGEOMETRIE 

De framegeometrie vindt u bij diverse modellen op onze 
homepage op velo-de-ville.nl

R

ORIGINAL WHITE

White - 0C / 0M / 0Y / 0K

ORIGINAL BLUE

Blue - 100C / 72M / 0Y / 19K

ORIGINAL BLACK

Black - 0C / 0M / 0Y / 100K

SCHWALBE Logo Standards
Date: 31.03.2010

Contact: 
Michael Kull
+49 2265 109 66
m.kull@schwalbe.com

Description: 
These Logos are to be used in blue, black or white, unless approval has been 
made by Schwalbe. Always use the authorized artwork by schwalbe. Do not 
create other versions of the Schwalbe logos.

If you have any questions regarding the Schwalbe logos feel free to contact us.G E R M A N Y



Deze catalogus wordt u aangeboden door

AT Zweirad GmbH - Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge

Duitsland
www.velo-de-ville.com

info@at-zweirad.de


