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Kære læser

Mobilitet har altid betydet mere end blot det at komme fra A til B. Men i de 
seneste år er menneskehedens bevidsthedsmæssige udvikling – også når 
de vælger transport – blevet accelereret enormt. Bekæmpelse af globale 
klimaforandringer og omhyggelig brug af ressourcer samt personlig sund-
hed og mental balance er for mange vigtigere end nogensinde før.

Det er ikke underligt, at de kraftfulde e-bikes fra Stromer er så efterspurgte. 
For vi har længe troet, at vi i stigende grad kan undvære bilen. Vores strate-
gi er klar: Vi bygger perfekte speed-pedelecs, der giver så meget køreglæde, 
effektivitet og livskvalitet, at du ikke vil savne den komfort, vi tillægger 
bilen.

Stryg veltilpas forbi den daglige trafikkø i stedet for at sidde fast i den i 
dit bløde bilsæde. Med en Stromer kan du hver dag se frem til din tur til 
arbejde og nyde hvert eneste sving. Takket være den nyeste ABS-teknologi 
i vores nye modeller sørger vi for endnu mere sikkerhed.

Hurtige e-bikes fra Stromer muliggør ny mobilitet, der i det lange løb kom-
mer til at betale sig for alle: For miljøet, for vores transportsystem og for dit 
helbred. Prøv din Stromer hos en af vores detailhandelspartnere, og oplev 
forskellen! Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores fællesskab. 

Jakob Luksch, 
CEO myStromer AG

Med high-speed ind i  
mobilitetens tidsalder.
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Den hurtige e-bike 
til hverdagen.

Schweizisk effektivitet 
og kvalitetsstandarder.

En Stromer er lavet til folk, der gerne vil sætte meget i gang, og som også 
gerne selv vil være i gang. I stedet for at bruge kostbar tid i trafikken bru-
ger de deres daglige pendlerute til blid konditionstræning, stress- reduktion 
og sensationel køreglæde – og samlet set til en bedre livskvalitet. Takket 
være fuldt integreret ABS i Stromer Premium-modellerne er der også ta-
get hånd om sikkerheden uden at gå på kompromis med designet. I dag 
er 100 000 cykelentusiaster verden over allerede smittet af Stromer, og 
sammen kører de over 8 millioner kilometer om måneden*. For os er det 
beviset: Stromer er den perfekte pendlercykel! 

Den schweiziske virksomhed Stromer står for moderne 
mobilitet med inspirerende dynamik og design. Med 
vores typiske schweiziske innovationsånd og ingeniør-
kompetencer stræber vi altid efter den højeste præci-
sion og kvalitet – lødig, effektiv, inspirerende og smart.

Vores respekt for miljøet er lige så stor som vores be-
gejstring for vores produkter. For jo flere mennesker, 
der regelmæssigt kører i Stromer og lader bilen stå i 
garagen, jo bedre er det for os alle.

Perfekt til menneske 
og miljø.

•  På hvad der føles som 2,9  
sekunder fra 0 til 45 km/t. 

•  Ideel til den daglige pendling  
op til 35 km eller endnu mere 
(aktionsradius på op til 180 km) 

•  Nå godt frem uden at svede – 
selv for de mindre trænede

•  Højeste kørselssikkerhed takket 
være særlige komponenter

•  Nydelse uanset kørestil –  
fra afslappet til meget sporty

•  Større ydeevne på jobbet 

•  Bedre afslapning i fritiden

*  Gennemsnitlig værdi 2021 for alle Stromere 
med OMNI-konnektivitet.

«Denne køreoplevelse
skal opeleves!»
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Hvad er så det særlige ved at køre på en Stromer? Vi mener, at den unik-
ke kombination af lødighed, effektivitet, sikkerhed og smartness gør for-
skellen. Til dette formål samler vi hele vores kompetence direkte på vores 
Stromer Campus i Oberwangen nær Bern i Schweiz – fra idé til montering 
og salg.

Hos Stromer lægger vi den største vægt på de enkelte komponenters sam-
menhæng og sikkerhed. Så vi arbejder kontinuerligt på at optimere hver 
enkelt del. F.eks. det nye ABS i ST5 og som ekstraudstyr i ST3 med Pinion- 
gearskifte. Eller remtrækket i ST2 og som ekstraudstyr i ST3. Dette har 
yderligere øget modellernes køresikkerhed og holdbarhed.

I første række drejer det sig for os dog altid om den unikke køreoplevelse. 
Vi er overbevist: Hver Stromer er mere end summen af sine dele. Det bedste 
er at du selv kan føle det!

Drive the difference –  
oplev forskellen.

Få mere  
at vide om 

Stromer- 
teknologien.

Konnektivitet

Aktionsradius

Power

Design
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KonnektivitetDesign PowerAktionsradius

Forbundet på farten med Stromer OMNI connect. Til-
pas køreegenskaber og motorkraft til dine individu-
elle behov, og brug intelligente funktioner som f.eks. 
over-the-air-opdateringer, automatisk låsning, nøgle-
frit batteriudkast og tredobbelt tyverisikring med GPS- 
sporing. Den brugervenlige, gratis app og den indbyg-
gede computer gør din daglige pendling endnu mere 
komfortabel – og dig og din cykel er uadskillelige. Mere 
om dette på s. 34.

Beskyttelse mod tyveri
Låsefunktion, alarm og GPS-sporing

Brugervenlig app
Statistik og individuelle motorindstillinger

Mobiltelefoni | Bluetooth
Smartlock og over-the-air-opdateringer

Vi giver køreglæde en form. Det multi-prisbelønne-
de integrerede design kombinerer perfekt æstetik og 
teknologi: overskueligt cockpit, on-board computer 
integreret i overrøret, sporty, markant rammesilhuet, 
intern kabelføring og integreret batteri, næsten usynlig 
motor i bagakslen. Stromers design er kompromisløst 
gennemtænkt til det sidste – det giver et sensationelt 
vejgreb og beundrende blikke.

Prisbelønnet teknologi 
Integreret og rent design, klar og unik brand-identitet

Det mest effektive drev til speed pedelecs. Med Stromers 
legendariske baghjulsmotor accelererer du lydløst, dy-
namisk og effektivt op til 45 km/t. Den fungerer præ-
cis, hvor den skal – direkte ved navet. Sammenlignet 
med centermotorer har dette mange fordele: Mindre slid  
på drev og bremser, til gengæld mere fremdrift, mere 
dynamik, mere sikkerhed, mere aktionsradius, mere ele-
gance – og frem for alt: mere køreglæde.

Effektiv motorstøtte
Op til 45 km/t. og 850 W | 48 Nm

Baghjulstræk
Dynamisk, kraftfuld, støjsvag og effektiv

Lav vedligeholdelse
Lav belastning af drevet

Fire batterier af høj kvalitet med masser af stami-
na. Desuden sikrer en regenerativ bremse maksimal 
 aktionsradius. Så du har nok energi til at tilbagelægge 
distancer på op til 180 km hver dag. Alt efter hvilken 
støtte du vælger – og hvor langt du ønsker at komme 
med den. Batterierne er kompatible med alle aktuelle 
modeller og kan oplades på kort tid på alle stikdåser – 
og fjernes med et tryk på en knap – eller direkte i  
cyklen.  

Batterier med lang levetid
Aktionsradius på op til 180 km

Rekuperation
Til endnu større aktionsradius
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Stromers topmodeller fås med et fuldt integreret antiblokeringssystem. Det elek-
tronisk styrede bremsesystem fra Blubrake sikrer, at Stromers forhjul ikke blokerer, 
selv under fuld opbremsning, og at baghjulet ikke løfter sig fra jorden. Den kraftige 
bremse virkning fra den 4-stemplede bremse fra TRP er præcist afstemt efter motor-
kraften. Det betyder, at selv vanskelige vej- og trafiksituationer kan klares sikkert. 
Kontrollerede bremsemanøvrer er mulige selv i glatføre, og Stromer er effektivt be-
skyttet mod at vælte forover.

ABS er monteret som standard i Stromer ST5 ABS og fås som ekstraudstyr i Stromer 
ST3 med Pinion-gearkasse. Som den første e-bike op til 45 km/t. med fuldt integreret 
antiblokeringssystem bringer Stromer en absolut verdensnyhed på markedet.

De hurtige e-bikes fra Stromer er skabt til vej- og bytrafik. Til dette formål har vi 
udstyret e-bikene med komponenter af høj kvalitet for at sikre maksimal sikkerhed 
under kørslen. De muliggør sikker kørsel uanset terræn og sikrer til enhver tid opti-
mal balance, bremseevne, greb og synlighed. 

Med specialdesignede Pirelli-dæk for maksimalt asfaltgrip, et lavt tyngdepunkt for 
optimal vejgreb og ultralyse LED-forlygter er din Stromer sikker i al slags vejr. 

Nyhed – fuldt integreret 
antiblokeringssystem. Helt sikkert mere køreglæde.

1 Hastighedssensor:
måler forhjulets hastighed og 
overfører den til den elektroni-
ske enhed.

2 Elektronisk enhed med
inerti måling: 
vurderer kontinuerligt hastig-
heden og registrerer farlige situ-
ationer ved pludselige opbrems-
ninger.

3 Aktuator: 
regulerer det hydrauliske tryk 
på forhjulet, hvilket giver mulig-
hed for kontrolleret bremsning 
og opretholder manøvredygtig-
heden.

4 OMNI C display:
angiver, om ABS fungerer 
 korrekt, og rapporterer om nød-
vendigt fejl.

1110



1312



ST5 er vores uovertrufne flagskib: Eksklusive high end-komponenter som f.eks. ABS 
og det maksimalt integrerede design sikrer den højeste ydeevne og fremragende 
køredynamik.

Lederen blandt speed pedelecs.

«Form og funktion til visionære med fremdrift»
Cykelmarked
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Granite Grey Granite Grey med alt ekstraudstyr

ST5’s highlights.

•  Uforlignelig Stromer-køreglæde: kraftfuld, dynamisk og lydløs

•  Kraftig baghjulmotor med sporttilstand til støtte op til 45 km/t. (850 W | 48 Nm)

•  High end-komponenter fra bremserne over det elektroniske gearskifte  
til forlygterne og dækkene

•  Aktionsradius op til 180 km

•  Med fuldt integreret ABS (forhjul) for endnu mere sikkerhed » se s. 10

•  27.5”-dæk med stor volumen, perfekt afstemt til pendling på vejene  
(ekstraudstyr: ekstra dæmpning) 

•  Fuld konnektivitet med over-the-air-opdateringer, gratis app, GPS-sporing,  
Smartlock, individuelle motorindstillinger, statistikker m.m.

•  Fuldt integreret design – flere gange prisbelønnet teknologi og design

•  Fås is Granite Grey med sportsramme i M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm

Scanning for  
alle muligheder 

og billeder.

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50
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Puristisk effektivitet direkte 
fra fremtiden.

ST3 er en usædvanligt dynamisk S-pedelec og egner sig ideelt til daglig 
brug. Den justerbare siddeposition og det smarte ekstraudstyr sikrer kom-
fortabel, stilfuld og effektiv mobilitet i pendlertrafikken. Fås nu også som 
model med Pinion-gear, Gates Carbon Belt Drive og ABS.

«Hvis science fiction heltene 
skulle tage cyklen, ville de med garanti 

vælge denne high-tech-bike.»
GQ
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•  Uforlignelig Stromer-køreglæde: kraftfuld, dynamisk og lydløs

•  Meget kraftig baghjulmotor med støtte op til 45 km/t. (820 W | 44 Nm)

•  Aktionsradius op til 150 km (kan udvides med ekstraudstyr til op til 180 km)

•  Fås nu med Pinion og Gates Carbon Belt Drive (inkl. ABS) » se s. 22

•  Behagelig siddeposition med individuel tilpasning 

•  27.5”-dæk med stor volumen, perfekt afstemt til pendling på vejene  
(ekstraudstyr: ekstra dæmpning) 

•  Fuld konnektivitet med over-the-air-opdateringer, gratis app, GPS-sporing,  
Smartlock, individuelle motorindstillinger, statistikker m.m.

•  Integreret design, der har vundet flere priser

• Fås i farverne: Deep Black, Cool White

•  Fås også i en begrænset specialudgave med speciel maling, længere rækkevidde  
og Stromer Antwerp Double-Bag » se s. 32

•  Ramme: Sport-ramme i M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm;  
komfortramme i M < 178 cm i Cool White

ST3’s highlights.

Scanning for  
alle muligheder 
og billeder.

Cool White, komfortramme

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50
Deep Black, sport-ramme 
med alt ekstraudstyr
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•  ST3-varianten med 9-trins gearkassen C1.9 XR fra Pinion (båndbredde: 568 %) 
og med Carbon Belt Drive fra Gates – derfor støjsvag, næsten vedligeholdelsesfri 
og holdbar

•  Fås desuden med fuldt integreret antiblokeringssystem (ABS), hvilket  
øger sikkerheden ved vanskelige bremsemanøvre » se s. 10

• Behagelig siddeposition med individuel tilpasning

• Rammegeometri og basisudstyr som for standardmodellen

•  Farver: Deep Black og Cool White – fås fra maj 2022

•  Ramme: Sport-ramme i M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL >185 cm;  
komfortramme i M < 178 cm kun i Cool White

Imperial Red Launch  
Edition (BQ983), 
sport-ramme Deep Black, sport-ramme 

med alt ekstraudstyr Cool White, 
komfortramme

ST3 med Pinion 
som ekstraudstyr 

få mere at vide nu.

Ekstraudstyr – ST3 med 
Pinion-gearkasse og ABS.

Fra marts 2022 vil Stromer ST3 kunne fås med en valgfri Pinion-gear kasse, rem-
træk og et fuldt integreret antiblokeringssystem (ABS). Pinion-gear kasser anvender 
teknologi fra bilindustrien og er som lukket system  særligt robuste og så godt som 
vedligeholdelsesfrie.

ST3 – Launch Edition:
•  Det mest kraftfulde batteri med en rækkevidde på op til 180 km
•  Til øget sikkerhed fås den også med ABS (foran) som ekstraudstyr » se s. 10

• Maling i Imperial Red
•  Fås fra marts 2022 med sport-ramme i M < 178 cm | L 175 – 188 cm | 
 XL > 185 cm
• Øvrigt udstyr og ekstraudstyr som standardmodel

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50
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Den effektive all-rounder blandt de fuldt netværksforbundne S-pedelecs. 
Bygget til at komme frem. Stærk, med individuelle tilpasningsmuligheder 
og nyt remtræk – derfor særlig nem at vedligeholde og langtidsholdbar, så 
du får mere glæde af at pendle.

Bygget til at komme frem.

«Et ægte alternativ til bilen, der slår en Tesla Model 3.»
The Verge
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ST2’s highlights.

•  Uforlignelig Stromer-køreglæde: kraftfuld, dynamisk og lydløs

•  Kraftig baghjulmotor med støtte op til 45 km/t. (750 W | 40 Nm)

•  Aktionsradius op til 120 km (kan udvides med ekstraudstyr til op til 180 km)

•  Med Gates Carbon Belt Drive og 5 indvendige gear fra Sturmey Archer er den særlig 
vedligeholdelsesvenlig

•  Behagelig siddeposition med individuel tilpasning

•  27.5”-dæk med stor volumen, perfekt afstemt til pendling på vejene  
(ekstraudstyr: ekstra dæmpning)

•  Fuld konnektivitet med over-the-air-opdateringer, gratis app, GPS-sporing, Smartlock, 
individuelle motorindstillinger, statistikker m.m.

•  Delintegreret design (batteri i underrøret, display i overrøret m.m.) 

•  Fås i farverne: Royal Blue, Dark Grey

•  Fås også i en begrænset specialudgave med speciel maling, affjedret sadelpind,  
større aktionsradius og Stromer Copenhagen Basket » se s. 33

•  Ramme: Sport-ramme i M < 178 cm | L 175 – 188 cm; komfortramme i M < 178 cm

Scanning for  
alle muligheder  

og billeder.Royal Blue, komfortramme Dark Grey, sport-ramme
med alt ekstraudstyr

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50
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Første klasses S-pedelec til begyndere med elegant design og pålideligt, 
kraftfuldt drev til moderne mobilitet og maksimal køreglæde. Ny med  
kørelys.

All-rounderen til hverdagsbrug.

«Pendlerens pedal-Porsche – Stromer ST1 løfter
cykling til et højere niveau.»

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2928



•  Uforlignelig Stromer-køreglæde: kraftfuld, dynamisk og lydløs

•  Kraftig baghjulmotor med støtte op til 45 km/t. (670 W | 35 Nm)

•  Aktionsradius op til 90 km (kan udvides med ekstraudstyr op til 180 km)

•  Behagelig siddeposition med individuel tilpasning

•  27.5”-dæk med stor volumen, perfekt afstemt til pendling på vejene  
(ekstraudstyr: ekstra dæmpning)

•  Konnektivitet via Bluetooth til Smartlock, individuelle motorindstillinger, statistikker m.m. 
(ekstraudstyr: OMNI-opgradering til fuld konnektivitet og GPS-sporing)

•  Delintegreret design (batteri i underrøret, display i overrøret m.m.)

•  Ny med kørelys (LED i styrerøret)

•  Farver: Deep Petrol, Dark Grey og Light Grey

•  Fås også i en begrænset specialudgave med den længste rækkevidde og Stromer Antwerp  
Single-Bag » se s. 33

•  Ramme: Sport-ramme i M < 178 cm | L (175 – 188 cm; komfortramme i M < 178 cm

• ST1 med kørelys fås fra februar 2022

ST1’s highlights.

Scanning for  
alle muligheder 
og billeder.

Deep Petrol, sport-ramme
Dark Grey, komfortramme 
med alt ekstraudstyr Light Grey, sport-ramme

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50

» Konnektivitet s. 36 – 37

» Priser/Tekniske data s. 42 – 44

» Tilbehør og ekstraudstyr s. 46 – 48

» Rammegeometrier s. 50
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Stromer lancerer regelmæssigt eksklusive specialudgaver, som fås i begrænset antal.  
Til gengæld er de udstyret med eftertragtede ekstraudstyr. I øjeblikket fås følgende 
specialmodeller tilgængelige – naturligvis kun så længe lager haves.

Begrænset og meget eftertragtet –  
Stromer-specialudgaverne

ST3 – Limited Edition:
•  Det mest kraftfulde batteri med en rækkevidde på op til 180 km
• Med affjedret sadelpind
•  Praktisk taske til bagagebæreren, Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l
•  Maling i San Marino Blue
•  Fås med sport-ramme i M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
• Øvrigt udstyr som standardmodel » se s. 21

ST2 – Special Edition:
•  Det mest kraftfulde batteri med en rækkevidde 
 på op til 180 km
• Med affjedret sadelpind, fås også som 
 ekstraudstyr med fjedergaffel
• Praktisk Stromer Copenhagen Basket 24 l 
•  Maling i Ivory Cream
•  Fås fra oktober 2021 med komfortramme 
 i M < 178 cm
•  Øvrigt udstyr som standardmodel » se s. 26

ST1 – Special Edition:
•  Det mest kraftfulde batteri med en rækkevidde 
 på op til 180 km
•  Praktisk taske til bagagebæreren, 
 Stromer Antwerp Single-Bag 20 l
•  Maling i Deep Petrol
•  Fås fra oktober 2021 med sport-ramme 
 i M < 178 cm | L 175 – 188 cm
•  Øvrigt udstyr som standardmodel » se s. 31

ST3 Limited
Få mere at vide

om udgaven nu.

ST2 Special
Få mere at vide
om udgaven nu.

ST1 Special
Få mere at vide
om udgaven nu.
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Smartlock – Automatisk låsning og oplåsning af cyklen via Bluetooth.

Remote services og updates – Oplysninger om din Stromers aktuelle status, f.eks. 
batteri opladningsniveau, batteritemperatur, motortemperatur, er tilgængelige når som 
helst – også via fjernvedligeholdelse for din specialforhandler. Softwareopdateringer fore-
tages bekvemt over-the-air.

Keyless – Batteriudkast uden nøgle pr. tryk på en knap.

Individuelle motorindstillinger – Via OMNI kan du justere motorens adfærd, f.eks. vælge 
støttetilstanden eller regulere pedal- og bremsesensoren.

3-dobbelt tyverisikring – Din Stromer er beskyttet 3-foldigt i låst tilstand:

1.  Elektronisk motorblokering: Din Stromer kan ikke køres uden at du har låst den op 
via appen eller indtastet PIN-koden på displayet.

2.  Advarselsmeddelelse ved hjælp af mobiltelefonteknologi: Så snart din Stromer flyt-
tes i låst tilstand, modtager du en SMS eller e-mail. Cyklen begynder at blinke og dytte.

3.  GPS-sporing Du kan til enhver tid lokalisere din Stromer via GPS. 

Smart konnektivitet –  
Stromer OMNI connect.

Vores aktuelle Stromer-modeller er udstyret med modne digitale teknologier. De giver 
dig mulighed for problemfri tilslutning til din Stromer (se oversigten til højre). 

Følgende funktioner i den sky-baserede Stromer OMNI connect-platform er tilgængeli-
ge via Stromer OMNI-appen:

Statistikker – OMNI viser alle data om ydeevne, f.eks. kilometertal (i alt, den aktuelle tur, 
den aktuelle måned, sidste år osv.), præstationshistorik (i løbet af en uge, en måned, et år) 
eller antal kørte dage. 

Begrænset tilgængelighed

*  Nyhed Ejere af en ST1 (med kørelys – fra oktober 2021) kan selv mod et ekstra gebyr låse 
op for tilslutningsmulighederne i OMNI BT-appen.

Stromer OMNI-appen – Den specielt udviklede app fungerer 
blandt andet som din digitale bilnøgle. Så snart du nærmer dig din 
Stromer, bliver den automatisk låst op. Så snart du bevæger dig 
væk igen, aktiveres den smarte, integrerede tyverisikring med det 
samme. Så du er altid ubekymret på farten og kender din Stromers 
position og status.

Desuden har du alle data om din Stromer altid lige ved hånden. Læs 
din kørselsstatistik, konfigurer din Stromers køreegenskaber, opret 
en personlig tuning af køretøjet, eller overvåg din specialforhand-
lers serviceposter.

myStromer-appen er tilgængelig til iOS (version 7.0 eller højere) og 
Android-smartphones (version 4.1 eller højere).

» Upgrades s. 46

App OMNI BT OMNI

Display | Interface OMNI C * OMNI C

Konnektivitet Bluetooth Mobilnetværk | Bluetooth

Smartlock –

Keyless

3-dobbelt tyverisikring –

Motorindstillinger

Remote Services | Updates

Statistikker –

Aktionsradiusindikator
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Flådeløsninger – 
mere fremdrift for virksomheder.

Flådeløsninger fra Stromer gør hverdagen mere kraftfuld, og gør din virksomhed til en attraktiv 
arbejdsgiver. Fordelene er enorme: 
•  Ingen stress i køer på vej til arbejdet 
•  Ingen søgning efter en parkeringsplads og ingen parkeringsomkostninger
•  Mere bæredygtighed og klimabeskyttelse
•  Mere motion i frisk luft 
•  Op til 8 gange mindre pladsbehov (parkering) end en bilpark
•  Enestående køreglæde til dine medarbejdere
•  Større tilfredshed og motivation

En flåde af Stromer-køretøjer er ikke kun en ideel løsning for virksomheder, men også f.eks. for 
bæredygtige transportkoncepter i byer og kommuner eller som dele-koncepter. Tal med os 
om dine idéer – vi finder en individuel løsning til dig! 

Få mere at vide om 
flådeløsninger til 

virksomheder.

Oplysninger om 
leasing og finan-
siering.

Stromer Leasing til 
lønmodtagere.

Finansiering til 
selvstændigt erhvervs-
drivende.

I Schweiz samt i Tyskland, Belgien og Holland kan du 
som medarbejder drage fordel af interessante leasing-
tilbud fra vores partnere med mobilitets- og fuld kasko-
forsikring. Du skal blot kontakte din personaleafdeling 
eller flådechef for at finde ud af, om og i hvilket omfang 
din virksomhed tilbyder leasing hos vores partnere.

Er du selvstændig og vil gerne lease en Stromer privat, 
eller leder du efter en anden finansieringsmulighed? 
Mange Stromer-forhandlere tilbyder deres egne finan-
sieringsløsninger eller abonnementer. Bed om et indi-
viduelt tilbud.
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720x470

NL
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Oplev selv køreglæden – 
Test Stromer ved arrange-
menter eller hos forhandleren.

Vi ved, at du selv skal køre en Stromer for at lære dens 
unikke køreoplevelse at kende. Derfor vil der i 2022 
igen være mange muligheder for at undersøge vores 
kraftfulde e-bikes til bunds.

Prøvekørsel.

Kunne du ikke finde en passende dato i dit område? Så 
skal du blot besøge en Stromer-forhandler i nær heden 
af dig. Der får du super rådgivning, og du kan låne en 
Stromer. Det er bedst, hvis du tester den en dag eller to 
på din pendlertur.

Anmod om en 
prøvekørsel hos 

forhandleren.

Til Stromers 
eventkalender.

Vi tager på tur med vores testcykler i hele Europa og 
kommer også til dit område! Du kan få rådgivning og af-
prøve vores aktuelle modeller gratis. Ved vores arrange-
ment «Stromer on tour» er alle tilgængelige versioner 
klar til at blive testet – hop på, og find din favorit.

40



Tekniske data.

Pris er inkl. moms, prisangivelse uden forbindende. Der er mulighed for landespecifikke afvigelser. myStromer AG   
forbeholder sig ret til at ændre tekniske data og priser.

Nyhed NyhedNyhed NyhedNyhed

Motor
Ydelse watt
Drejemoment Nm

Stromer CYRO Drive II Stromer CYRO Drive II

670 W 670 W

35 Nm 35 Nm

Kategori L1e-B | op til 45 km/t. L1e-B | op til 45 km/t.

Batteri | maks. aktionsradius BQ500 | 48 V | 500 Wh | -90 km BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km

Oplader

maks. ladetid

Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W

3 h 40 min 5 h 30 min

Display | Interface OMNI C OMNI C

Konnektivitet

App

GPS-sporing

Keyless

Smartlock

Motorindstillinger

Visning aktionsradius

Over-the-air-opdateringer

Statistikker

Bluetooth Bluetooth

OMNI BT OMNI BT
– –

– –

– –

Rammefarve  Deep Petrol  Light Grey  Dark Grey  Deep Petrol

Ramme | Forgaffel

Rammestørrelser Sport

Rammestørrelser Comfort

Aluminum Aluminum

M < 178 cm | L > 175 cm M < 178 cm | L > 175 cm

M < 178 cm –

Frempind
Mobiltelefonholder frempind

M 90 mm +17° | L 110 mm +17° M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
– –

Styr Rise Handlebar (rise 20 mm | Back Sweep 20°) Rise Handlebar (rise 20 mm | Back Sweep 20°)

Håndtag Ergon GP10 Ergon GP10

Fælg Stromer 27.5 x 30 by Alexrims Stromer 27.5 x 30 by Alexrims

Dæk | Dimension Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584 Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584

Bremser

ABS foran

Ant. stempler foran | bagpå

Bremseskive foran | bagpå

Stromer HD922 by Tektro Stromer HD922 by Tektro 

– –

2 | 2 2 | 2

203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm

Gear Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift

Kranksæt FSA Gossamer, 52T FSA Gossamer, 52T

Saddel Ergon ST10 Ergon ST10

Skærm

Bagagebærer | maks. 22,5 kg

Horn

Stromer Daylight

Forlygte
Lumen nærlys | fjernlys

Roxim Z4 Elite Roxim Z4 Elite

600 600

Baglygte med bremselygte Roxim R3E Roxim R3E

Leveringsomfang Batteri, oplader, pedaler, sidespejle, manual Batteri, oplader, pedaler, sidespejle, manuel, 
Stromer Antwerp Single-Bag 20 l

Tilgængelighed fra februar 2022 fra oktober 2021

Pris i DKK  37 539,–  37 039,–  37 039,– 44 633,–

Stromer CYRO Drive IG Stromer CYRO Drive IG SYNO Drive II

750 W 750 W 820 W

40 Nm 40 Nm 44 Nm

L1e-B | op til 45 km/t. L1e-B | op til 45 km/t. L1e-B | op til 45 km/t.

BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km

Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W

4 h 5 h 30 min 4 h 45 min

OMNI C OMNI C OMNI C

Mobile phone network | Bluetooth Mobile phone network | Bluetooth Mobile phone network | Bluetooth

OMNI OMNI OMNI

 Royal Blue  Dark Grey  Ivory Cream  Deep Black  Cool White

Aluminum Aluminum Aluminum

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

M < 178 cm M < 178 cm M < 178 cm (only Cool White)

M 90 mm +17° | L 110 mm +17° 90 mm +17° ST Urban +5° | 105 mm (ST Comfort +20° | 110 mm)
– –

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)

Ergon GA30 Single Twist Shift black ABI Ergonomic Single Twist Shift brown/black Stromer by Ergon custom GS1 all black

Stromer 27.5 x 30 by Alexrims Stromer 27.5 x 30 by Alexrims Stromer 27.5 x 35 by Alexrims

Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584 Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584 Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584

Stromer HD922 by Tektro Stromer HD922 by Tektro Stromer HD942 by TRP

– – –

2 | 2 2 | 2 4 | 2

203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm

5-Speed by Sturmey Archer (243%) 5-Speed by Sturmey Archer (243%) Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42

FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T FSA Gossamer, 52T

Ergon ST10 ABI Comfort brown Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L)

Roxim Z4E Pro Roxim Z4E Pro Roxim Z4E Pro

600 | 900 600 | 900 600 | 900

Roxim R3E Roxim R3E Roxim R3E

Batteri, oplader, pedaler, sidespejle, manual Batteri, oplader, pedaler, sidespejle, manual, sa-
delpind Kinekt, Stromer Copenhagen Basket 24 l

Batteri, oplader, pedaler, sidespejl, manual, mobil-
telefonholder fra SP Connect

fra oktober 2021

 48 789,–  48 289,– 53 199,– 57 639,–

SYNO Drive II SYNO Drive II SYNO Sport

820 W 820 W 850 W

44 Nm 44 Nm 48 Nm

L1e-B | op til 45 km/t. L1e-B | op til 45 km/t. L1e-B | op til 45 km/t.

BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km

Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W

5 h 30 min 4 h 45 min 5 h 30 min

OMNI C OMNI C OMNI C

Mobile phone network | Bluetooth Mobile phone network | Bluetooth Mobile phone network | Bluetooth

OMNI OMNI OMNI

 San Marino Blue  Imperial Red LE  Deep Black  Cool White  Granite Grey

Aluminum Aluminum Aluminum

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

– M < 178 cm (only Cool White) – 

ST Urban +5° | 105 mm ST Urban +5° | 105 mm (ST Comfort +20° | 110 mm) Stromer Integrated Handlebar
–

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) Stromer Integrated Handlebar

Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer by Ergon custom GS1 all black

Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss

Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584 Pirelli Angel ST Urban for Stromer | 57-584 Pirelli Cycl-e for Stromer | 57-584

Stromer HD942 by TRP Stromer HD942 by TRP Stromer HD944 by TRP

– Factory option (Pinion)

4 | 2 4 | 2 4 | 4

203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm

Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42 Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Shimano XT Di2 11 Speed 11-42

FSA Gossamer, 52T Pinion Forged-175 FSA Gossamer, 52T

Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L) Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L) Stromer by Ergon custom SMC40 Sport Gel

Roxim Z4E Pro Roxim Z4E Pro Supernova M99 Pro

600 | 900 600 | 900 1100 | 1600

Roxim R3E Roxim R3E Supernova M99 Taillight

Sadelpind Kinekt, batteri, oplader, pedaler, 
sidespejle, manual, mobiltelefonholder fra SP 
Connect, Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l

Batteri, oplader, pedaler, sidespejl, manual, 
mobiltelefonholder fra SP Connect

Batteri, oplader, pedaler, sidespejl, manual, 
mobiltelefonholder fra SP Connect

fra september 2021 fra marts 2022 fra maj 2022 fra maj 2022

59 190,–  64 056,–  61 556,–  61 556,– 83 528,–

Option 
Pinion
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Stromer Antwerp 

Single Bag 20 l

Stromer Bern

Leather-Bag 13 l

Stromer Antwerp 

Double Bag 2 x 20 l

Stromer Berlin 

Trunkbag 16 l

Stromer Copenhagen

Basket 24 l

BQ500
op til 90 km | 504 Wh

BQ814
op til 150 km | 814 Wh

Oplader CR246
246 W

BQ618
op til 120 km | 618 Wh

BQ983
op til 180 km | 983 Wh

Batteritaske
 

» S. 24 » S. 28

» S. 14 » S. 18

Oversigt – sammenligning af Stromer-modellerne.

Hvilken Stromer passer til dig? 
Det kan du finde ud af her.

Praktisk tilbehør til hverdagsbrug.

Hver Stromer leveres med det valgte batteri, pedaler, sidespejle og oplader. Suppler 
dit udstyr her – f.eks. med et reserve-batteri eller oplader nummer 2 til arbejdsplad-
sen. Alle tasker og kurve kan hurtigt og nemt monteres på alle Stromer-modellers 
Racktime-bagagebærer.

Oplader CR246 402251 1 927,–

Batteri BQ983 400209 14 699,–

BQ814 219554 12 199,–

BQ618 400433 8 799,–

BQ500 401979 6 599,–

Battery-Bag 400640 1 332,–

Bag Stromer Antwerp Single-Bag 20 l 403025 960,–

Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l 403312 1257,–

Stromer Berlin Trunkbag 16 l 403313 885,–

Stromer Copenhagen Basket 24 l 403404 737,–

Stromer Bern Leather-Bag 13 l 403001 1 853,–

Dæk Pirelli Angel ST Sport | 57-584 401416 662,–

Pirelli Angel ST Urban | 57-584 401789 513,–

Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584 402932 327,–

Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54-584 402078 246,–

Pirelli Angel WT Urban | 57-584 403442 625,–

Winter tires TW757 | 57-584 402077 513,–

Affjedringsgaffel Suspension Fork 27.5" Deep Black 401963 8 121,–

Suspension Fork 27.5" Deep Black (round) 402406 8 121,– *

Suspension Fork 27.5'' Deep Black for ST5 (ABS) | ST3 (ABS) 402447 8 121,–

Suspension Fork 27.5" Raidon Black 402623 3 941,–

Sadelpind Seat Post Dropper, JD YS-P01 400mm 222233 1 250,–

Bagagebærer Carrier Upgrade Kit 27.5" 401295 588,–

Kategori Artikel Artikelnummer Udsalgspris Kompatibilitet

N
ot

e

S
T
5

S
T
3

S
T
2

S
T
1

DKK

*  for ST5 fra byggeår maj 2019 og ST3 med Comfort frempind fra august 2020

Alle priser er inkl. moms, prisangivelser uden forbindende. Der er mulighed for landespecifikke afvigelser. myStromer AG 
forbeholder sig ret til at ændre tekniske data og priser. Alle priser ekskl. forhandlerens arbejde.

Tilbehør.

Standard
Tilbehør/ekstraudstyr
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Optimalt beskyttet – 
forsikringsdækning og 
 mobilitetspakker.

Sammensætte selv den perfekte model til dig.  Stromers 
onlinekonfigurator viser dig uden megen omsvøb de 
forskellige valgmuligheder, såsom maling, ramme- 
 eller udstyrsvariant, som kan leveres ab fabrik eller til 
eftermontering.

Hvis du stadig ikke er sikker på, hvilken model der pas-
ser til dig, kan Stromer Bikefinder hjælpe dig. Du skal 
blot besvare et par spørgsmål om dine mobilitetsbehov, 
så finder du din perfekt Stromer i 3 enkle trin.

Ved du allerede, hvad du vil have? Så skal du blot kon-
figurere den ønskede model ved din nærmeste Stromer- 
forhandlere og få den leveret lige til døren.

I nogle lande tilbyder Stromer allerede mobilitets-
pakker i det første år, som er inkluderet i købsprisen, 
f.eks. i Schweiz, Belgien og Holland. Find ud af,  hvilke 
betingelser der gælder i dit land, og når du køber en 
 cykel, skal du også undersøge, om din forsikring yder 
tilstrækkelig dækning ved tyveri. Ellers har din for-
handler helt sikkert et passende tilbud til dig. Så er 
du sikret køreglæde og mobilitet, selv i tilfælde af en 
skade.

Scan og 
konfigurer.

Perfekt til dig – Stromer 
online-konfigurator.

Mere om  
forsikring.

Standard
Tilbehør/ekstraudstyr

Battery Uprade Battery Upgrade BQ814 › BQ983 2 500,–

Battery Upgrade BQ618 › BQ814 3 400,–

Battery Upgrade BQ500 › BQ618 2 200,–

Dæmpning Upgrade Suspension Fork 27.5" for ST3 | ST5 7 376,–

Upgrade Suspension Fork for ST1 | ST2 3 196,–

Suspension Seatpost Kinekt 1 825,–

ST3 Upgrade Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) 5 416,–

ABS (front) for ST3 Pinion 6 324,–

Integrated Stem Kit +20° | 110 mm Comfort 0,–

Styr Flat Handlebar (rise 8 mm | Back Sweep 6°) 400334 193,– *

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) 401900 268,– *

Rise Handlebar (rise 20 mm | Back Sweep 20°) 400259 268,– *

Frempind Integrated Stem, +20°, 110 mm, Comfort 402690 1 927,– *

Integrated Stem, +5°, 105 mm, Urban 401960 1 927,– *

Stem +/-17° 90 mm 402380 208,– *

Stem +/-17° 110 mm 402381 208,– *

Stem +/-07° 100 mm 402855 208,– *

Stem +/-07° 120 mm 402856 208,– *

Muligheder for eftermontering

*  Kombinationer af styr, frempind og forgaffel kan medføre, at den maksimale køretøjshøjde ikke overholdes.  
Det kan være nødvendigt at justere kabellængderne (skifter/bremser).

Alle priser er inkl. moms, prisangivelser uden forbindende. Der er mulighed for landespecifikke afvigelser. myStromer AG forbeholder sig ret til at ændre tekniske 
data og priser.

Komponenterne til eftermonteringen leveres separat til forhandleren og monteres af ham. Herved påløber monteringsomkostninger, der ikke 
er inkluderet i prisen.

Kategori Artikel Artikelnummer Udsalgspris Kompatibilitet

N
ot

e

S
T
5

S
T
3

S
T
2

S
T
1

DKK

Følgende ekstraudstyr fås ab fabrik

Mulighed for aktivering

Konnektivitet OMNI-Upgrade for ST1 2 753,–

Upgrades.
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Sport Comfort

Follow us at:

A 432 mm 507 mm 559 mm
B 548 mm 586 mm 611 mm
C 69.4° 69.4° 69.4°
D 63 mm 63 mm 63 mm
E 74.6° 73.5° 71.5°
F 473.7 mm 450 mm 450 mm

Sport ST5 | ST3 < 178 cm

< 178 cm

175 – 188 cm

175 – 188 cm

> 185 cm

A 432 mm
B 548 mm
C 69.4°
D 63 mm
E 74.6°
F 473.7 mm

Comfort ST3 < 178 cm

A 457 mm 507 mm
B 581 mm 581 mm
C 71° 71°
D 63 mm 63 mm
E 73° 73°
F 450 mm 450 mm

Sport ST1 | ST2

A 457 mm
B 581 mm
C 71°
D 63 mm
E 73°
F 450 mm

Comfort ST1 | ST2 < 178 cm

Oversigt over rammegeometrier.

Hovedsæde | Datterselskab

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

Datterselskab | Europa:
myStromer Europe B.V.
Titaniumlaan 66 
NL-5221 CK's-Hertogenbosch 
info@stromerbike.com  
stromerbike.com 

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

Kontakt.

Kolofon:
Koncept | Artwork: go slow gmbh – goslow.ch
Tekst: Benedikt Opitsch – opitsch.de
Billeder | Outdoor:  Nico Galauch – nicogalauch.com 

Stefan Schlumpf – stefanschlumpf.com
Indoor-optagelser: Andrea Campiche – bildlich.ch
© myStromer AG

Alle priser er inkl. moms, prisangivelser uden forbindende. Der er mulighed for landespecifikke afvigelser. 
myStromer AG forbeholder sig ret til at ændre tekniske data og priser.

Har du flere spørgsmål?  
Salg og fremragende 
rådgivning finder du her.

Kvalitetsløfte – Stromer står for højeste kvalitet, holdbarhed og funktionalitet. Vi 
yder 2 års garanti på alle modeller. På rammer 10 år. For genopladelige batterier 75 % 
af kapaciteten inden for 2 år. For alle cykler (fra modelår 2018) tilbyder vi en garanti-
forlængelse, som kan tegnes for et ekstra år.

Garantibetingelser:
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