Drive the difference.
Beleef het verschil.
Beste lezer,
Geniet van elke meter tijdens uw dagelijkse route met
efficiëntie, levenskwaliteit en rijplezier. Laat files links
liggen en bespaar u de stress van overvolle treinen
wanneer u geruisloos naar uw bestemming rijdt. Onze
krachtige, dynamische fietsen zijn unieke voertuigen
die zelfs van uw woon-werktraject een plezier maken.
Wij werken al 10 jaar aan onze visie van een nieuwe
mobiliteit. Gedurende die tijd hebben we nieuwe standaarden gesteld in de snelle klasse van S-pedelecs zoals een volledig geïntegreerde accu in de onderbuis,
strak ontwerp, ongelooflijke dynamiek en een onvergetelijke rijervaring. Gedurende die tijd hebben we een
S-pedelec-reeks gecreëerd die gewoonweg moet worden gezien om te geloven.
Vier 10 jaar Stromer met ons en laat u inspireren - Voor
mobiliteit van de toekomst.
Uw Stromer-team
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Het verschil –
in ondersteuning.

Het verschil –
bij de kwaliteitseis.

Het verschil –
voor het milieu.

Een Stromer is ontworpen voor mensen die graag zaken in beweging zetten
en genieten van zelf in beweging te zijn. In plaats van kostbare tijd door
te brengen in de file, gebruiken zij hun dagelijks traject als lichte fitness
training, stressvermindering en sensationeel rijplezier. Reeds meer dan
70.000 fietsliefhebbers wereldwijd zijn getroffen door het Stromer virus.

Als Zwitsers bedrijf staat Stromer voor eigentijdse
mobiliteit met inspirerende dynamiek en design.
Met onze typisch Zwitserse innovatiegeest en
ingenieursvaardigheden streven we altijd naar de
hoogste precisie en kwaliteit – hoogwaardig, efficiënt,
inspirerend en slim.

Zo groot het enthousiasme is voor onze producten is
ook ons respect voor het milieu. Hoe meer mensen regelmatig met een Stromer rijden en daarvoor de auto in de
garage laten, hoe beter het is voor ons allemaal.

«Zelfs een korte testrit
is verslavend»

•	Zwitserse technologie

• S limme connectiviteit

• Innovatieve componenten • Uniek design

• Maximumsnelheid tot 45 km/u
•	
Ideaal voor dagelijks pendelafstanden tot 35 km
of meer (bereik tot 180 km).
• Sportieve rijstijl mogelijk
• Grotere prestaties op het werk
• Betere ontspanning na het werk
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Sterke redenen voor een Stromer.
Wij bouwen speed-pedelecs die hoge kwaliteit combineren met efficiëntie en
intelligentie. Daarvoor bundelen we op onze Stromer Campus al onze expertise
onder één dak – van het concept via de montage tot aan de verkoop. Omdat we ervan
overtuigd zijn dat grote dingen voortkomen uit veel verschillende ideeën. Daarbij
werken we uitsluitend met de meest hoogwaardige componenten en ontwikkelen
de technologieën, die precies aan onze eisen voldoen. Voor speed pedelecs met echt
karakter.

Vermogen.
Meest efficiënte aandrijving voor speed pedelecs.
De Stromer-achterwielmotor is niet alleen enorm krachtig, maar brengt al zijn vermogen rechtstreeks over naar
de naaf, voor een vertragingsvrije versnelling vanaf
de eerste meter. Daarbij wordt het koppel door het
schakelen niet beïnvloed, zodat u van 0 tot 45 km/u
traploos de volledige dynamiek meeneemt – en dat
met een absoluut rustige loop en vrijwel geruisloos.

Bereik.
Vier accu's met zeer veel uithoudingsvermogen.
De hoogwaardige accu's in vier sterktes en de efficiënte
achterwielmotor maken piekbereiken tot 180 kilometer
mogelijk en hebben zelfs met de sterkste motorondersteuning energie voor 60 kilometer. Door recuperatie
krijgt uw Stromer tot 20 procent extra bereik.
Stromer-accu's kunnen op elk stopcontact snel worden
opgeladen – per knopdruk verwijderd of direct in
de fiets.

Connectiviteit.
Onderweg verbonden met Stromer OMNI connect.
Met het cloudgebaseerde platform OMNI connect heeft
Stromer een eigen communicatiesysteem ontwikkeld:
Via de boordcomputer stelt u de rijeigenschappen in
naar uw behoeften. Intelligente functies zoals het automatisch afsluiten «Smartlock», het uitwerpen van de
accu zonder sleutel «Keyless», de diefstalbescherming
met GPS-lokalisatie en individuele motorinstellingen
maken het dagelijks woon-werkverkeer nog comfortabeler – en u en uw bike onafscheidelijk. Omdat de
Stromer op elk moment met u communiceert via de
OMNI-app.
» Pag. 32

Design.
Wij geven rijplezier een vorm.
Het meermaals bekroonde geïntegreerde design combineert esthetiek en technologie in perfectie: van de nette
cockpit, via de boordcomputer geïntegreerd in de bovenbuis en het sportief opvallende framesilhouet met
interne kabeldoorvoer en geïntegreerde accu, tot de
bijna onzichtbare motor in de achteras. De uitgebalanceerde gewichtsverdeling laat uw Stromer met
hoge wendbaarheid en stabiele wegligging door het
stadsverkeer glijden.

Meer informatie
over de
Stromertechnologie
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Perfectie op twee wielen.
Het vlaggenschip van het Stromer-assortiment: Bij de ST5 treffen onze
meest gesofistikeerde high-end componenten een volledig geïntegreerd
ontwerp. Voor top prestaties en maximale rijdynamiek.

«Het sinds 2018 beschikbare Zwitserse topproduct
maakt indruk met kracht, bereik en veel fijne techniek.»
10

motorzeitung.de, november 2018
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Kenmerken van de ST5.
•	Krachtigste achterwielmotor met sportmodus: De ST5 is uitgerust met onze topmotor
(850 W | 48 Nm). Naast de drie ondersteuningsmodi biedt het ook een extra sportmodus
die met een druk op de knop nog meer kracht activeert.
• Zeer groot bereik: 60 – 180 km
• Volledige connectiviteit via 3G-technologie met 3-voudige diefstalbescherming inclusief
GPS-plaatsbepaling, Keyless, Smartlock, motorinstellingen, statistieken en remote services
• Maximaal geïntegreerd design met componenten naadloos ingevoegd in het duidelijke
silhouet en nauwelijks zichtbare kabels
• 27.5“-banden met groot volume van Pirelli voor maximale prestaties, stabiliteit en
veiligheid in het dagelijkse woon-werkverkeer op de weg
• Extra demping met een speciaal ontworpen verende voorvork en geveerde zadelpen voor
nog meer rijcomfort (als optie in de fabriek voorgemonteerd of voor de montage achteraf)
• High-end-componenten: Van de 4-zuigerremmen van TRP, via de elektronische
schakeling Di2 van Shimano tot aan de Supernova M99 Pro-koplampen – alleen maar
de beste componenten voor de ST5
• Verkrijgbaar in graphite met sportframe in M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm
vanaf EUR 9 490.–

graphite
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» Connectiviteit pag. 32 | » Technische gegevens pag. 34 | » Toebehoren & opties pag. 38-39 | » Framegeometrieën pag. 40

Nu configureren en bij
de dealer
aanvragen

Elegantie voor het bedrijfsleven
en dagelijks gebruik.
Perfect voor dagelijks gebruik: De ST3 is een uitzonderlijk dynamische
S-pedelec met aanpasbare zitpositie en slimme extra's – voor stijlvolle,
efficiënte mobiliteit tijdens het spitsuur.

«Stromer ST3 electric bike:
Part bicycle, part rocket booster»
14

The Guardian, 2019

15

Kenmerken van de ST3.
•	
Zeer krachtige achterwielmotor met 820 W en 44 Nm
• Groot bereik: 50 – 150 km (uit te breiden tot 180 km)
• V
 olledige connectiviteit via 3G-technologie met 3-voudige diefstalbescherming inclusief GPS-plaatsbepaling, Keyless, Smartlock, motorinstellingen, statistieken en remote services
• G
 eïntegreerd design – met componenten naadloos ingevoegd in het duidelijke
silhouet en nauwelijks zichtbare kabels
• 2
 7.5“-banden met groot volume van Pirelli voor stabiliteit en veiligheid
in het dagelijkse woon-werkverkeer op de weg.
• E
 xtra demping met een zelf ontworpen verende voorvork en geveerde zadelpen
voor nog meer rijcomfort (als optie voor de montage achteraf)
• A
 anpasbare zitpositie: Kies uit drie sturen en twee stuurpennen de voor u
perfecte combinatie
• V
 erkrijgbaar in de kleuren deep black en cool white met sportframe in
M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm en comfortframe in M <178 cm
vanaf EUR 6 990.–

Nu configureren en bij
de dealer
aanvragen

deep black

cool white

» Connectiviteit pag. 32 | » Technische gegevens pag. 34 | » Toebehoren & opties pag. 38-39 | » Framegeometrieën pag. 40 17

De ST3 Anniversary Edition.
Onze jubileum-bike in elegante kleur deep-red: Vier 10 jaar Stromer
met deze limited edition en geniet van het extra bereik!
De uitrusting van de Anniversary Edition komt overeen met die
van het ST3-standaardmodel, maar met de volgende extra's:
• Zeer groot bereik: 60 – 180 km
• Elegante handvaten en zadel van Brooks
• Hoogwaardige zadeltas van Ortlieb
• Gelimiteerde editie: in deep red
• Sportframe in M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm
vanaf EUR 7 750.–

Specials:

deep red
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» Connectiviteit pag. 32 | » Technische gegevens pag. 34 | » Toebehoren & opties pag. 38-39 | » Framegeometrieën pag. 40

Nu configureren en bij
de dealer
aanvragen

Ontspannen genieten
van de rijwind.
Onze hoogwaardige allrounder: De ST1 X combineert aandrijfkracht
en bereik met aanpasbaar rijcomfort, slimme extra's en stijlvolle
kleurselectie.
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Kenmerken van de ST1 X.
•	
Krachtige achterwielmotor met 800 Watt en 35 Nm
• Bereik: 40 – 120 km (uit te breiden tot 180 km)
• C
 onnectiviteit via 3G-technologie met 3-voudige diefstalbescherming
inclusief GPS-plaatsbepaling, motorinstellingen, statistieken en remote
services
• G
 eïntegreerd design met componenten naadloos ingevoegd in het
duidelijke silhouet.
• 26”-banden met groot volume voor hoge wendbaarheid
• E
 xtra demping – optioneel met verende voorvork verkrijgbaar (voor
montage achteraf)
• A
 anpasbare, comfortabele zitpositie kiest u uit drie sturen en vier
stuurpennen de voor u perfecte combinatie (optie voor montage achteraf)
• V
 erkrijgbaar in de kleuren charcoal, ocean en sand met sportframe in
17" <178 cm | 20" 175 - 188 cm | 22" >175 cm en comfortframe in
17" <178 cm | 20" 175 - 188 cm
vanaf EUR 5 190.–

charcoal
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ocean

sand

» Connectiviteit pag. 32 | » Technische gegevens pag. 34 | » Toebehoren & opties pag. 38-39 | » Framegeometrieën pag. 40
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De legende leeft voort!
Het eerste model van Stromer in een volledig herziene nieuwe editie:
De nieuwe ST1 is een eerste klas instapmodel S-pedelec met opvallend
goed design en betrouwbare aandrijfkracht – voor moderne mobiliteit
en maximaal rijplezier.
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Kenmerken van de ST1.
•	
Krachtige achterwielmotor met 670 W | 35 Nm
• Bereik: 30 – 90 km (uit te breiden tot 180 km)
• Connectiviteit via Bluetooth met Keyless, Smartlock, motorinstellingen en remote
services
• G
 eïntegreerd design met componenten naadloos ingevoegd in het duidelijke silhouet
• Perfect afgestemd voor het woon-werkverkeer op de weg met 27,5 "-banden met
groot volume
• E
 xtra demping – optioneel met verende voorvork verkrijgbaar (voor montage
achteraf)
• Aanpasbare zitpositie: Kies uit drie sturen en vier stuurpennen de voor u perfecte
combinatie
• V
 erkrijgbaar in deep red, dark grey en light grey met sportframe in M <178 cm |
L 175 - 188 cm en comfortframe in M <178 cm
vanaf EUR 4 290.–

Nu configureren en bij
de dealer
aanvragen

deep red

dark grey

light grey

» Connectiviteit pag. 32 | » Technische gegevens pag. 34 | » Toebehoren & opties pag. 38-39 | » Framegeometrieën pag. 40
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De ST1 Launch Edition.
De legendarische nieuwe editie in stralend geel: De ST1 Launch Edition is
alleen beschikbaar in een gelimiteerde oplage – maar uitgerust met extra
bereik en flair voor nog meer rijplezier.
De uitrusting van de Launch Edition komt overeen met die van het
ST1-standaardmodel, met de volgende extra's:
• Gelimiteerde editie: in yellow
• Bereik: 40 – 120 km
• Sportframe in M <178 cm | L 175 - 188 cm
vanaf EUR 4 590.–

Nu configureren en bij
de dealer
aanvragen
» Connectiviteit pag. 32 | » Technische gegevens pag. 34 | » Toebehoren & opties pag. 38-39 | » Framegeometrieën pag. 40
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Onderweg verbonden: Connectiviteit
met Stromer OMNI connect.
Alle Stromer-bikes zijn uitgerust met het cloudgebaseerde OMNI connect-platform
(zie overzicht rechts). Dit zijn de OMNI-functies die u kunt gebruiken via de app of via
het touchscreen van uw Stromer:

App
Display | Interface
Connectiviteit
Smartlock

Drievoudige diefstalbeveiliging – uw Stromer is in vergrendelde modus drievoudig beschermd:
1. E
 lektronische motorblokkade: Met uw Stromer kan zonder de app te ontgrendelen
of de pincode op het display in te voeren niet worden gereden.

OMNI

OMNI

OMNI

OMNI Interface C

OMNI Interface C

OMNI Interface C

Bluetooth

3G | Bluetooth

3G | Bluetooth

3G | Bluetooth

–
–

Keyless
Drievoudige
diefstalbeveiliging

–

Motorinstellingen

2. Waarschuwingsbericht dankzij 3G-technologie: Zodra uw Stromer in diefstal modus
wordt geplaatst, ontvangt u een sms of e-mail.

Remote services | Updates

3. GPS-plaatsbepaling: U kunt uw Stromer op elk gewenst moment via GPS lokaliseren.

Bereik-indicator

Niet beschikbaar bij de ST1.

OMNI BT
OMNI Interface B

Statistieken

–

beperkt beschikbaar

Smartlock – automatisch vergrendelen en ontgrendelen van de bike via Bluetooth.
Niet beschikbaar bij de ST1.

Verdere pictogrammen in het kort uitgelegd:
Keyless – uitwerpen van de accu zonder sleutel met een druk op de knop. Niet beschikbaar bij de ST1 X.
Aangepaste motorinstellingen – met OMNI kunt u het gedrag van uw motor aanpassen,
bijvoorbeeld de ondersteuningsmodus selecteren of de pedaal- en remsensoren instellen.
Remote services en updates – u bent altijd op de hoogte van de actuele toestand van uw
Stromer – overigens ook uw dealer. Bijvoorbeeld over: Acculaadstatus, accutemperatuur,
motortemperatuur, onderhoud op afstand door dealers en automatische updates met
nieuwe OMNI-functies «over the air». Beperkt beschikbaar bij de ST1.
Statistieken – OMNI presenteert u alle prestatiegegevens, zoals de kilometerstand
(totaal, huidige rit, huidige maand, vorig jaar, enz.), prestatieverloop (tijdens de week,
maand, jaar) of het aantal rijdagen. Niet beschikbaar bij de ST1.
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Ondersteuningsmodi – alle Stromers hebben 3 ondersteuningsmodi die uw spierkracht
tot 45 km/u vergroten. De ST5 is bovendien uitgerust met een sportmodus, die met een
druk op de knop extra vermogen geeft.
3G – dankzij 3G-technologie beschikt OMNI over handige functies zoals GPS-plaatsbepaling, waarschuwing bij diefstal of activering van de diefstalmodus. Niet beschikbaar
bij de ST1.
Bluetooth – alle huidige Stromer-modellen kunnen via Bluetooth met de smartphone
worden verbonden.
GPS-lokalisatie – alle bikes met OMNI Interface C kunnen via GPS gelokaliseerd worden.
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Technische
gegevens.
Motor
Vermogen Watt
Draaimoment Nm
Categorie
Accu | max. bereik
Lader
max. laadtijd
Display | Interface
Connectiviteit
APP
Keyless
Smartlock
Instellingen
Weergave bereik
GPS-plaatsbepaling
Framekleur

Frame | voorvork
Framematen Sport
Framematen Comfort
Stuurpen
Spacer
Telefoonhouder stuurpen
Stuur
Handvatten
Velg
Banden | Afmeting
Remmen
Aantal zuigers voor | achter
Remschijf voor | achter
Versnellingssysteem
Crankstel
Zadel
Spatbord
Bagagedrager | max. 22,5 kg
Claxon
Stromer dagrijlicht
Koplamp
Lumen dimlicht | volledig licht
Achterlicht met remlicht
Prijs in EUR
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Stromer CYRO Drive II
670 W
35 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ500 | 48 V | 500 Wh | -90 km
Stromer CR246 | 246 W
3h 40min
OMNI Interface B
Bluetooth
OMNI BT

Stromer CYRO Drive II
670 W
35 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km
Stromer CR246 | 246 W
4h
OMNI Interface B
Bluetooth
OMNI BT

–

–

–

–
yellow

Stromer CYRO Drive
800 W
35 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km
Stromer CR190 | 190 W
4h
OMNI Interface C
3G | Bluetooth
OMNI
–

deep red
light grey
dark grey
Aluminum
M <178 cm | L >175 cm
M <178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
3 x 10 mm
–

Aluminum
M <178 cm | L >175 cm
M <178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
3 x 10 mm
–

charcoal
sand
ocean
Aluminum
17" <178 cm | 20" 175 - 188 cm | 22" >175 cm
17" <178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
3 x 10 mm
–

riser (Rise 20 mm | Back Sweep 20 mm)
Ergon GP10
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584
Stromer HD922 by Tektro
2|2
203 mm | 203 mm
Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift
FSA Gossamer, 52T
Ergon ST10

riser (Rise 20 mm | Back Sweep 20 mm)
Ergon GP10
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584
Stromer HD922 by Tektro
2|2
203 mm | 203 mm
Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift
FSA Gossamer, 52T
Ergon ST10

recht (Rise 0 mm | Back Sweep 0 mm)
Stromer custom
Stromer 26 x 23 by Alexrims
Big Ben PunctureGuard | 55-559
Stromer HD822 by TRP
2|2
203 mm | 180 mm
Shimano Deore/SLX 10-Speed 11-42T
FSA Omega 42T
Stromer custom

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km
Stromer CR246 | 246 W
4h 45min
OMNI Interface C
3G | Bluetooth
OMNI

deep black
cool white

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B, tot 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR245 | 245 W
5h 30min
OMNI Interface C
3G | Bluetooth
OMNI

SYNO Sport
850 W
48 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5h 30min
OMNI Interface C
3G | Bluetooth
OMNI

deep red

graphite

Aluminum
M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm
M <178 cm
Stromer Urban +5° | 105 mm
–

Aluminum
M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm
–

Aluminum
M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm
–

Stromer Urban +5° | 105 mm
–

Stromer Integrated Handlebar
–

gebogen (Rise 0 mm | Back Sweep 20 mm)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alex Rims
Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584
Stromer HD942 by TRP
4|2
203 mm | 203 mm
Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L)

gebogen (Rise 0 mm | Back Sweep 20 mm)
Stromer by Brooks custom
Stromer 27.5 x 35 by Alex Rims
Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584
Stromer HD942 by TRP
4|2
203 mm | 203 mm
Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Stromer by Brooks custom C17

Stromer Integrated Handlebar
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss
Pirelli Cycl-e for Stromer | 57-584
Stromer HD944 by TRP
4|4
203 mm | 203 mm
Shimano XTR Di2 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Stromer by Ergon custom SMC40 Sport Gel
Option

–

–

–

Roxim Z4 Elite
600
Roxim R3E
4 290.–

Roxim Z4 Elite
600
Roxim R3E
4 590.–

Roxim LF400
400
Supernova M99 Taillight
5 190.–

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
6 990.–

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
7 750.–

Supernova M99 Pro
1100 | 1600
Supernova M99 Taillight
9 490.–
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Overzicht modellen.

Toebehoren.

Lader

Accu

EQUIPMENT

» Pag. 10

COMFORT

» Pag. 14

POWER
Stuur

Stuurpen

CLEAN
DESIGN

RANGE

Verende voorvork

CONNECTIVITY

» Pag. 20

» Pag. 24
Vind het bijpassende
Stromer-model
in 3 stappen
met de Bikefinder

***

Accu-upgrade

CR65

400873

249.–

400588

229.–

CR245

221341

329.–

CR246

402251

259.–

BQ983 (48 V | 983 Wh | 4.8 kg | -180 km)

400209

1 990.–

BQ814 (48 V | 814 Wh | 4.7 kg | -150 km)

219554

1 650.–

BQ618 (48 V | 618 Wh | 4.5 kg | -120 km)

400433

1 190.–

Bagagedrager

Bagagedrager upgradekit 27,5” voor ST5

BQ500 (48 V | 500 Wh | 2.6 kg | -90 km)

401979

890.–

Stuurpen ST3

Geïntegreerde stuurpen kit +20° | 110mm Urban Comfort

Battery Bag

400640

179.–

*	Combinaties van stuur, stuurpen en voorvork kunnen leiden tot het niet-naleven van de maximale voertuighoogte. Het kan nodig zijn
om de kabellengte (schakeling/remmen) aan te passen.
**
Houd rekening met landspecifieke voorschriften.
*** Alleen voor Zwitserland en EU verkrijgbaar.
**** Voor ST5 vanaf bouwjaar mei 2019.

***

Accu-upgrade BQ814 - BQ983

340.–

Accu-upgrade BQ618 - BQ814

460.–

Demping

Stuur recht (Rize 0 mm | Back Sweep 0 mm)

400334

26.–

*

401900

36.–

*

Stuur rizer (Rize 20 mm | Back Sweep 20 mm)

400259

36.–

*

Geïntegreerde stuurpen, +20°, 110 mm, Urban Comfort

402690

255.–

*

Geïntegreerde stuurpen, +5°, 105 mm, Urban

401960

255.–

*

Stuurpen ST1 X +/-17° 90 mm

400685

40.–

*

Stuurpen ST1 X +/-17° 110 mm

400686

40.–

*

Stuurpen ST1 X +/-7° 100 mm

400687

40.–

*

Stuurpen ST1 X +/-7° 120 mm

400688

40.–

*

Verende voorvork kit 27.5" Deep Black

401963

1 090.–

Verende voorvork kit 27,5“ Deep Black voor ST5

402406

1 090.–

Verende voorvork kit 27,5“ Raidon Black voor ST1

402623

529.–

Aantekening

ST1

300.–

Accu-upgrade BQ500 - BQ618
Suspension-Kit ST5 (verende voorvork en geveerde zadelpen)

1 209.–

Verende voorvork kit 27,5“ voor ST3

Stuur gebogen (Rize 0 mm | Back Sweep 20 mm)

Compatibiliteit
ST1 X

Verkoopprijs
EUR

ST3

Artikel

CR190

***

990.–
79.–
0.–

***
Standaard
Toebehoren/optie

Overzicht accu
BQ500

BQ618

BQ814

BQ983

****

Verende voorvork kit 26" voor L1e-B Black

401612

649.–

Bagagedrager

Bagagedrager upgradekit 27,5"

401295

79.–

*

Aanhangers

Aanhangerplaat kit ST1, ST3 en ST5

401959

113.–

**

Aanhangerplaat kit 26" ST1 X

400842

100.–

**

Banden

Pirelli Cycl-e for Stromer

401416

89.–

Pirelli Cycl-e ST for Stromer

401789

69.–

Winterbanden TW757 - 57-584

402077

69.–

Stromer Custom TA754 by Vee Tire

402078

33.–

Schwalbe BigBen OneStar for Stromer (55-559)

401003

50.–
Standaard
Toebehoren/optie
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Categorie

ST5

Compatibiliteit

ST1

Verkoopprijs
EUR

ST1 X

Artikelnummer

ST3

Artikel

ST5

Categorie

Aantekening

Upgradeopties (opties af fabriek)

ST5 met Suspension-Kit en bagagedrager

ST3 Comfort met verende voorvork kit 27.5"

Alle prijzen zijn incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. MyStromer AG behoudt zich het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn excl. werk van de dealer.
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Overzicht framegeometrieën.
ST5 | ST3 Sport
A
B
C
D
E
F

ST3 Comfort
A
B
C
D
E
F

ST1 X Sport
A
B
C
D
E
F

ST1 Sport
A
B
C
D
E
F

Sport

Contact.
175 - 188 cm

< 178 cm
432 mm
548 mm
69.4°
63 mm
74.6°
473.7 mm

< 178 cm
432 mm
548 mm
69.4°
63 mm
74.6°
473.7 mm

< 178 cm
432 mm
582 mm
70°
45 mm
73°
435 mm

< 178 cm
457 mm
581 mm
73°
63 mm
71°
450 mm

> 185 cm

507 mm
586 mm
69.4°
63 mm
73.5°
450 mm

ST1 X Comfort

559 mm
611 mm
69.4°
63 mm
71.5°
450 mm

< 178 cm

175 - 188 cm

432 mm
582 mm
70°
45 mm
73°
435 mm

500 mm
582 mm
70°
45 mm
73°
435 mm

175 - 188 cm
508 mm
582 mm
70°
45 mm
73°
435 mm

175 - 188 cm
507 mm
581 mm
73°
63 mm
71°
450 mm

ST1 Comfort

Hier vindt u onze
e-bikes en
het beste advies.
Hoofdkantoor | Dochteronderneming

Distributeurs

Hoofdkantoor | Campus
myStromer AG
Freiburgstrasse 798
CH-3173 Oberwangen
info@stromerbike.com
stromerbike.com

Italië:
Brinke Bike
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda (BS) – Brescia
stromer@brinkebike.com
brinkebike.com

Dochteronderneming | VS:
myStromer USA Corp.
990 Park Center Drive, Suite F
Vista, CA. 92081
infousa@stromerbike.com
stromerbike.com

Zweden:
Cykloteket
Västbergavägen 4
12630 Hägersten
info@cykloteket.se
cykloteket.se
Spanje:
Vuelta Turistica Electrica SL
Avda. Rosa de los Vientos, 3, local 4
03710 Calpe (Alicante)
stromer.spain@gmail.com

< 178 cm
457 mm
581 mm
73°
63 mm
71°
450 mm

Comfort

Impressum:
Concept | Artwork: go slow gmbh – goslow.ch
Bron afbeelding | Outdoor: Nico Galauch – nicogalauch.com
Indoor-opnamen: Andrea Campiche – bildlich.ch
© myStromer AG
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Alle prijzen zijn incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. MyStromer AG behoudt zich het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen.
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