’22

Aan hoge snelheid een
nieuw mobiliteitstijdperk in.
Beste lezer,
Mobiliteit betekende altijd al meer dan simpelweg van A naar B geraken.
In de laatste jaren is iedereen zich steeds sneller bewust geworden, ook
bij de keuze van hun transportmiddel, van klimaatbescherming, gezonde
omgang met grondstoffen, persoonlijke gezondheid en mentale balans.
Deze zaken zijn voor velen belangrijker dan ooit tevoren.
Geen wonder dat krachtige e-bikes van Stromer zo gegeerd zijn. Wij zijn
er immers al lang van overtuigd dat we steeds meer zonder auto kunnen.
Onze strategie is duidelijk: we bouwen perfecte speed-pedelecs die zo veel
rijplezier, efficiëntie en levenskwaliteit bieden, dat u het zogenaamde
comfort van uw auto niet mist.
Raas welvoldaan langs de dagelijkse file in plaats van er in uw zachte
autozetel in vast te staan. Met een Stromer kijkt u elke dag uit naar uw rit
en geniet u van elke bocht. Dankzij de nieuwste ABS-technologie in onze
nieuwe modellen garanderen we nog meer veiligheid.
Snelle e-bikes van Stromer maken nieuwe mobiliteit mogelijk waar op
lange termijn iedereen van profiteert: het milieu, ons verkeerssysteem, uw
gezondheid. Test uw Stromer bij een van onze dealers en ervaar zelf het
verschil! We verheugen ons om u in onze community te mogen verwelkomen.

Jakob Luksch,
CEO myStromer AG
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De snelle e-bike
voor elke dag.
Een Stromer is ontworpen voor mensen die graag zaken in beweging z etten
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, voor stressvermindering en sensationeel rijplezier – kortom voor
meer levenskwaliteit. Dankzij het volledig geïntegreerde ABS in de Stromer
premiummodellen is ook uw veiligheid gegarandeerd, zonder ook maar één
toegeving te doen op het design. Vandaag zijn wereldwijd al 100.000 fietsliefhebbers verkocht aan Stromer en rijden deze samen meer dan 8 miljoen
kilometer per maand*. Voor ons het bewijs dat Stromer de perfecte pendelaarsbike is!

«Dit rijgevoel
moet u zelf ervaren!»

• I n 2,9 seconden van
0 naar 45 km/u
• I deaal voor dagelijkse pendelafstanden tot 35 km of meer
(bereik tot 180 km)
• G
 oed aankomen zonder te
zweten – ook voor mensen
zonder conditie

Zwitserse efficiëntie
en kwaliteit.

Perfect voor mens
en milieu.

Als Zwitsers bedrijf staat Stromer voor eigentijdse
mobiliteit met inspirerende dynamiek en design. Met
onze typisch Zwitserse innovatieve geest 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.

• M
 eer veiligheid door speciale
componenten
• G
 enieten bij elke rijstijl, van
ontspannen tot sportief
• Betere prestaties op het werk
• Meer ontspannen naar huis

* Gemiddelde waarde 2021 van alle Stromers
met OMNI connectiviteit.
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Drive the difference –
Ervaar zelf het verschil.
Wat maakt rijden met een Stromer zo bijzonder? Wij denken dat de unieke
combinatie van hoogwaardige materialen, efficiëntie, veiligheid en intelligente oplossingen het verschil maken. Daarvoor bundelen we op onze
Stromer Campus in het Zwitserse Oberwangen bij Bern al onze expertise
onder één dak – van het concept via de montage tot aan de verkoop.
Bij Stromer vinden we het uiterst belangrijk dat de afzonderlijke onder
delen in harmonie met elkaar zijn waarbij veiligheid primeert. Zo proberen
we elk onderdeel telkens beter te maken. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe
ABS in de ST5 en optioneel in de ST3 met Pinion-versnelling. Of de riemaandrijving in de ST2 en optioneel in de ST3, daarmee konden we de rijveiligheid en de duurzaamheid van de modellen verder verhogen.

Design

Connectiviteit

Actieradius

Het unieke rijgevoel staat voor ons echter met stip op nummer één. Wij zijn
ervan overtuigd dat elke Stromer meer is dan de som van de afzonderlijke
onderdelen. U ervaart dit het best gewoon zelf!

Vermogen

Meer informatie over
de Stromer-
technologie.
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Design

Connectiviteit

Actieradius

Vermogen

Wij geven rijplezier een vorm. Het meermaals bekroonde geïntegreerde design combineert esthetiek
en technologie in perfectie: nette cockpit, in de bovenbuis geïntegreerde boordcomputer, sportief opvallend
framesilhouet, interne kabeldoorvoer en geïntegreerde
accu, bijna onzichtbare motor in de achteras. Het design
van Stromer is compromisloos op elk vlak – voor sensationele wegligging en bewonderende blikken.

Onderweg verbonden met Stromer OMNI connect. Stel
rijeigenschappen zoals motorvermogen in volgens uw
individuele behoeften en gebruik intelligente functies
zoals over-the-air-updates, automatische vergrendeling, keyless accu uitwerpen en drievoudige diefstalbeveiliging met GPS-plaatsbepaling. De gebruiksvriendelijke gratis app en de boordcomputer maken het
dagelijks woon-werkverkeer nog comfortabeler – en
maken u en uw bike onafscheidelijk. Meer hierover op
p. 34.

Vier hoogwaardige accu's met zeer veel capaciteit.
Daarnaast zorgt een regeneratieve rem voor maximaal
bereik. Zo beschikt u dagelijks over genoeg energie om
afstanden van tot wel 180 km af te leggen. Naargelang
het ondersteuningsniveau dat u daarbij kiest en hoe ver
u daarmee wenst te raken. De accu's zijn compatibel
met alle actuele modellen en kunnen op elk stopcontact snel worden opgeladen – snel op elk stopcontact
– per ejectbutton uitwerpen – of direct aan de accu of
aan de Stromer laadplug worden opgeladen.

Meest efficiënte aandrijving voor speed-pedelecs. De
legendarische achterwielmotor van Stromer doet u
geruisloos, dynamisch en efficiënt tot 45 km/u versnellen. Daarbij doet hij zijn ding precies daar, waar hij
moet zijn – direct op de naaf. Dat biedt tal van voor
delen tegenover middenmotoren: minder slijtage aan
de aandrijving en de remmen, in de plaats daarvan
meer stuwkracht, meer dynamiek, meer veiligheid,
meer bereik, meer elegantie. En vooral: meer rijplezier.

Meermaals bekroonde technologie
Geïntegreerd en zuiver design, duidelijke en unieke
merkidentiteit

Diefstalbeveiliging
Vergrendelfunctie, alarm en GPS-plaatsbepaling

Duurzame batterijen
Tot 180 km actieradius

Krachtige motorondersteuning
Tot 45 km/u en 850 W | 48 Nm

Gebruiksvriendelijke app
Statistieken en individuele motorinstellingen

Recuperatie (terugwinning)
Voor extra actieradius

Achterwielaandrijving
Dynamisch, krachtig, stil en efficiënt

Mobile phone network | Bluetooth
Smartlock en over-the-air-updates
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Weinig onderhoud
Geringe belasting van de aandrijving
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Nieuw – volledig geïntegreerd
antiblokkeringssysteem.

Meer veiligheid, meer rijplezier.

De premium modellen van Stromer zijn beschikbaar met een volledig geïntegreerd
antiblokkeringssysteem. Het elektronisch gestuurde remsysteem van Blubrake zorgt
ervoor dat het voorwiel van de Stromer niet blokkeert en het achterwiel niet van de
grond komt, zelfs als u vol in de remmen gaat. De krachtige remprestaties van de
4-zuigerrem van TRP is perfect afgestemd op het motorvermogen. Zo zijn ook moeilijke verkeerssituaties veilig te overwinnen. Ook op gladde ondergronden zijn gecontroleerde remmanoeuvres mogelijk, de Stromer is efficiënt beveiligd tegen overkop gaan.

De snelle e-bikes van Stromer zijn ontworpen voor de weg en het stadsverkeer. Daarvoor hebben we de e-bikes uitgerust met hoogwaardige componenten voor maximale
rijveiligheid. Ze garanderen een veilig rijgedrag op elk terrein en zorgen voor optimaal evenwicht, remkracht, grip en zicht.
Met speciaal voor ons ontwikkelde banden van Pirelli voor maximale grip op asfalt,
een diep zwaartepunt voor een optimale wegligging en een ultraheldere ledschijnwerper blijft uw Stromer altijd en overal overeind, ongeacht het weer.

ABS is standaard ingebouwd in de Stromer ST5 ABS en optioneel beschikbaar in de
Stromer ST3 met Pinion-versnellingen. Als eerste e-bike tot 45 km/u met volledig
geïntegreerd anti-blokkeersysteem brengt Stromer daarmee een absolute wereldprimeur op de markt.

1 Snelheidssensor:
meet de snelheid van het voorwiel en stuurt die naar de elektronica-unit.
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2 Elektronica-unit met
traagheidsmeting:
evalueert constant de snelheid
en herkent gevaarlijke situaties
bij abrupt remmen.

3 Actuator:
regelt de hydraulische druk van
het voorwiel, waardoor er gecontroleerd geremd kan worden en
de bike altijd manoeuvreerbaar
blijft.

4 OMNI C display:
geeft weer of de ABS correct
werkt en meldt eventuele storingen.
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De Executieve onder de speed-pedelecs.
De ST5 is ons onovertroffen vlaggenschip: exclusieve high-end-componenten zoals
ABS en een maximaal geïntegreerd design zorgen voor de hoogste performance en
excellente rijdynamiek.

«Vorm en functie voor visionairs met een drang vooruit»
14

Radmarkt
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Kenmerken van de ST5.
•	Onevenaarbaar Stromer rijplezier: krachtig, dynamisch, geruisloos
•	Sterkste achterwielmotor met sportmodus voor ondersteuning tot 45 km/u
(850 W | 48 Nm)
•	
High-end-componenten van de remmen en de elektronische schakeling tot aan de
koplampen en banden
•	Bereik tot 180 km
•	Met volledig geïntegreerde ABS (vooraan) voor nog meer veiligheid » zie p. 10
•	Grote 27.5“ banden, perfect afgestemd op pendelverkeer op de weg
(optie: extra vering)
• Volledige connectiviteit met over-the-air-updates, gratis app, GPS-plaatsbepaling,
Smartlock, individuele motorinstellingen, statistieken en nog veel meer
• Volledig geïntegreerd design – meervoudig geprezen technologie en design
•	Verkrijgbaar in Granite Grey met sportframe in M <178 cm | L 175 – 188 cm |
XL > 185 cm
• Enkel Nederland/België: VAB-fietsbijstand voor 1 jaar

» Connectiviteit p. 36 – 37
» Prijzen/Technische gegevens p. 42 – 44
Granite Grey
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Granite Grey met alle opties

» Toebehoren & opties p. 46 – 48
» Framegeometrie p. 50

Scannen voor
alle opties en
afbeeldingen.

Puristische efficiëntie direct
uit de toekomst.
De ST3 is een buitengewoon dynamische s-pedelec, ideaal voor dagelijks
gebruik. De aanpasbare zitpositie en de slimme extra's zorgen voor een
comfortabele, stijlvolle en efficiënte mobiliteit tijdens het woon-werk
verkeer. Nu ook verkrijgbaar als optie met Pinion-versnelling, Gates Carbon
Belt Drive en ABS.

«Mochten de helden in een sciencefictionfilm met een fiets rijden,
zouden ze ongetwijfeld voor deze hightech bike kiezen.»
18

GQ
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Kenmerken van de ST3.
•	Onevenaarbaar Stromer rijplezier: krachtig, dynamisch, geruisloos
•	Ultrasterke achterwielmotor met ondersteuning tot 45 km/u (820 W | 44 Nm)
•	Bereik tot 150 km (optioneel uitbreidbaar tot 180 km)
•	Nu ook verkrijgbaar met optie Pinion en Gates Carbon Belt Drive (incl. ABS) » zie p. 22
•	Aanpasbare, comfortabele zitpositie
•	Grote 27.5“ banden, perfect afgestemd op pendelverkeer op de weg (optie: extra vering)
• Volledige connectiviteit met over-the-air-updates, gratis app, GPS-plaatsbepaling,
Smartlock, individuele motorinstellingen, statistieken en nog veel meer
•	Meermaals bekroond geïntegreerd design
• Verkrijgbaar in de kleuren: Deep Black, Cool White
•	
Ook verkrijgbaar in beperkte speciale editie met speciaal lakwerk, groter
bereik en Stromer Antwerp Double-Bag » zie p. 32
•	Frame: sportframe in M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm;
comfortframe in M < 178 cm in Cool White
• Enkel Nederland/België: VAB-fietsbijstand voor 1 jaar

» Connectiviteit p. 36 – 37
» Prijzen/Technische gegevens p. 42 – 44
Scannen voor
alle opties en
afbeeldingen.

» Toebehoren & opties p. 46 – 48
» Framegeometrie p. 50

Deep Black, sportframe
met alle opties

Cool White, comfortframe
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ST3 – Launch Edition:
• Krachtigste accu met bereik tot wel 180 km
•	Voor meer veiligheid ook optioneel met ABS (vooraan) beschikbaar

Optioneel – ST3 met
Pinion-versnelling en ABS.

» zie p. 10

Vanaf maart 2022 is de Stromer ST3 optioneel verkrijgbaar met een versnelling van
Pinion, riemaandrijving en volledig geïntegreerd antiblokkeringssysteem (ABS).
Pinion-versnellingen gebruiken de technologie uit de autobranche en zijn als gesloten systeem bijzonder robuust en nagenoeg onderhoudsvrij.

• Lakwerk in Imperial Red
•	Verkrijgbaar vanaf maart 2022 met sportframe in M < 178 cm |
L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
• Voor de rest zelfde uitrusting en opties als standaardmodel

• D
 e optie ST3 met 9 versnellingen C1.9 XR van Pinion (bandbreedte: 568 %)
en met Carbon Belt Drive van Gates – daardoor stil, nagenoeg onderhoudsvrij en
duurzaam
• O
 ok beschikbaar met volledig geïntegreerd antiblokkeringssysteem (ABS),
voor meer veiligheid bij moeilijke remmanoeuvres » zie p. 10
• Aanpasbare, comfortabele zitpositie
• Framegeometrie en basisuitrusting idem als standaardmodel
• Kleuren: Deep Black en Cool White – verkrijgbaar vanaf mei 2022
• F rame: sportframe in M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm;
comfortframe in M < 178 cm enkel in Cool White
• Enkel Nederland/België: VAB-fietsbijstand voor 1 jaar

» Connectiviteit p. 36 – 37
Imperial Red Launch
Edition (BQ983),
sportframe
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» Prijzen/Technische gegevens p. 42 – 44
Deep Black, sportframe
met alle opties

Cool White,
comfortframe

» Toebehoren & opties p. 46 – 48
» Framegeometrie p. 50

ST3 met optie
Pinion nu
aanvragen.

Gebouwd voor snelle verplaatsingen.
De efficiënte allrounder onder de volledig geconnecteerde s-pedelecs.
Gebouwd voor snelle verplaatsingen. Krachtig, aanpasbaar, met nieuwe
riemaandrijving en daardoor uiterst onderhoudsvriendelijk en duurzaam
voor meer pendelplezier.

«Een echt alternatief voor de auto, dat een Tesla model 3 verslaat.»
24

The Verge
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Kenmerken van de ST2.
•	Onevenaarbaar Stromer rijplezier: krachtig, dynamisch, geruisloos
•	
Sterke achterwielmotor met ondersteuning tot 45 km/u (750 W | 40 Nm)
•	Bereik tot 120 km (optioneel uitbreidbaar tot 180 km)
•	Met Gates Carbon Belt Drive en vijfvoudige naafversnelling van Sturmey Archer
en daardoor bijzonder onderhoudsvriendelijk
•	Aanpasbare, comfortabele zitpositie
•	Grote 27.5“ banden, perfect afgestemd op pendelverkeer op de weg (optie: extra vering)
• Volledige connectiviteit met over-the-air-updates, gratis app, GPS-plaatsbepaling,
Smartlock, individuele motorinstellingen, statistieken en nog veel meer
•	
Deels geïntegreerd design (accu in de onderbuis, display in de bovenbuis enz.)
•	
Verkrijgbaar in de kleuren: Royal Blue, Dark Grey
•	
Ook verkrijgbaar in beperkte speciale editie met speciaal lakwerk, geveerde zadelpen,
groter bereik en Stromer Antwerp Double-Bag » zie p. 33
•	
Frame: sportframe in M < 178 cm | L 175 – 188 cm; comfortframe in M < 178 cm
• Enkel Nederland/België: VAB-fietsbijstand voor 1 jaar

» Connectiviteit p. 36 – 37
» Prijzen/Technische gegevens p. 42 – 44
Royal Blue, comfortframe
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Dark Grey, sportframe
met alle opties

» Toebehoren & opties p. 46 – 48
» Framegeometrie p. 50

Scannen voor
alle opties en
afbeeldingen.
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De allrounder voor het
dagelijkse leven.
Ons instapmodel met elegant design en betrouwbare, sterke aandrijving
voor moderne mobiliteit en maximaal rijplezier. Nieuw met Daylight.

«Porsche met pedalen voor pendelaars – Stromer
ST1 legt de lat op ongekende hoogte.»
28

Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Kenmerken van de ST1.
•	Onevenaarbaar Stromer rijplezier: krachtig, dynamisch, geruisloos
•	
Sterke achterwielmotor met ondersteuning tot 45 km/u (670 W | 35 Nm)
•	Bereik tot 90 km (optioneel uitbreidbaar tot 180 km)
•	Aanpasbare, comfortabele zitpositie
•	Grote 27.5“ banden, perfect afgestemd op pendelverkeer op de weg (optie: extra vering)
•	
Connectiviteit via Bluetooth voor Smartlock, individuele motorinstellingen,
statistieken en nog veel meer (optie: OMNI-upgrade voor volledige connectiviteit en
GPS-plaatsbepaling)
•	
Deels geïntegreerd design (accu in de onderbuis, display in de bovenbuis enz.)
•	Nieuw met Daylight (led in de stuurbuis)
•	Kleuren: Deep Petrol, Dark Grey en Light Grey
•	Ook beschikbaar in beperkte speciale editie met grootste bereik en Stromer Antwerp
Single-Bag » zie p. 33
•	
Frame: sportframe in M < 178 cm | L 175 – 188 cm; comfortframe in M < 178 cm
• Enkel Nederland/België: VAB-fietsbijstand voor 1 jaar
• ST1 met Daylight verkrijgbaar vanaf februari 2022

» Connectiviteit p. 36 – 37
» Prijzen/Technische gegevens p. 42 – 44
Scannen voor
alle opties en
afbeeldingen.

» Toebehoren & opties p. 46 – 48
» Framegeometrie p. 50

Deep Petrol, sportframe
Dark Grey, comfortframe
met alle opties

Light Grey, sportframe
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ST2 – Special Edition:
•	Krachtigste accu met bereik tot wel 180 km
• Met geveerde zadelpen, ook optioneel
beschikbaar met verende voorvork
• Handige Stromer Copenhagen Basket 24 l
•	Lakwerk in Ivory Cream
•	Verkrijgbaar vanaf oktober 2021 met
comfortframe in M < 178 cm
•	Voor de rest zelfde uitrusting als
standaardmodel » zie p. 26

Limited en zeer gegeerd –
de Stromer speciale edities.
Stromer brengt regelmatig exclusieve speciale edities op de markt, in beperkte
hoeveelheden maar wel uitgerust met begeerde extraatjes. Momenteel zijn de volgende speciale edities verkrijgbaar, natuurlijk zolang de voorraad strekt.

ST2 Special
Edition nu
aanvragen.

ST1 – Special Edition:
•	Krachtigste accu met bereik tot wel 180 km
•	Handige bagagedragertas, Stromer Antwerp
Single-Bag 20 l
•	Lakwerk in Deep Petrol
•	Verkrijgbaar vanaf oktober 2021 met sportframe
in M < 178 cm | L 175 – 188 cm
•	Voor de rest zelfde uitrusting als
standaardmodel » zie p. 31
ST3 – Limited Edition:
•	Krachtigste accu met bereik tot wel 180 km
• Met geveerde zadelpen
•	Handige bagagedragertas, Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l
•	Lakwerk in San Marino Blue
• Onmiddellijk verkrijgbaar met sportframe in M < 178 cm | L 175 – 188 cm |
XL > 185 cm
• Voor de rest zelfde uitrusting als standaardmodel » zie p. 21
32

ST3 Limited
Edition nu
aanvragen.

ST1 Special
Edition nu
aanvragen.
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Intelligente connectiviteit –
Stromer OMNI connect.
Onze actuele Stromer modellen zijn uitgerust met bewezen digitale technologieën. Ze
laten u toe naadloos met uw Stromer te connecteren (zie overzicht rechts).
U beschikt over de volgende functies van het cloudgebaseerde platform Stromer OMNI
connect via de Stromer OMNI app:
Drievoudige diefstalbeveiliging – uw Stromer is in vergrendelde modus drievoudig beschermd:

App

OMNI

Display | Interface

OMNI C *

OMNI C

Connectiviteit

Bluetooth

Mobiel netwerk | Bluetooth

Smartlock

–

Keyless
Drievoudige
diefstalbeveiliging

–

Motorinstellingen
Remote services | Updates
Statistieken

–

Bereik-indicator

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.
2. W
 aarschuwingsbericht dankzij mobiel netwerk: Zodra uw Stromer in diefstalmodus
wordt geplaatst, ontvangt u een sms of e-mail. De lichten van de bike beginnen te knipperen en de bike begint te claxonneren.

OMNI BT

Beperkt beschikbaar

* Nieuw: eigenaars van een ST1 (met Daylight – vanaf oktober 2021) kunnen de connectiviteit in de OMNI BT app tegen een toeslag zelf activeren.
» Upgradeopties p. 46

3. GPS-plaatsbepaling: U kunt uw Stromer op elk gewenst moment via GPS lokaliseren.
Smartlock – Automatisch vergrendelen en ontgrendelen van de bike via Bluetooth.

Aangepaste motorinstellingen – Met OMNI kunt u het gedrag van uw motor aanpassen,
bijvoorbeeld de ondersteuningsmodus selecteren of de pedaal- en remsensoren instellen.

De Stromer OMNI app – De zelf ontwikkelde app fungeert onder
andere als uw digitale fietssleutel. Zodra u in de buurt van uw
Stromer komt, wordt deze automatisch ontgrendeld. Zodra u zich
weer verwijdert, wordt meteen de slimme, geïntegreerde diefstalbeveiliging geactiveerd. Zo kunt u altijd zorgeloos vertrekken en
steeds de locatie en de status van uw Stromer nagaan.

Remote Services en Updates – Informatie over de huidige toestand van uw Stromer, zoals
acculaadniveau, accutemperatuur, motortemperatuur is op elk moment beschikbaar – op
afstand voor uw dealer. Software-updates worden simpelweg ‘over-the-air’ gedownload.

Bovendien hebt u op elk moment alle gegevens van uw Stromer
binnen handbereik. Raadpleeg uw rijstatistieken, configureer de
rijeigenschappen van uw Stromer, tune uw fiets persoonlijk of controleer de servicevermeldingen van uw dealer.

Keyless – Accu uitwerpen met een druk op de knop.

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.
36

De myStromer App is verkrijgbaar voor iOS (versie 7.0 of hoger) en
Android (Versie 4.1 of hoger).
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Vlootoplossingen –
meer drive voor bedrijven.

Stromer leasing voor
werknemers.

Financiering voor
zelfstandigen.

Vlootoplossingen van Stromer brengen schwung in het bedrijfsleven en maken van u als onder
neming een aantrekkelijke werkgever. De voordelen zijn enorm:
•	
Geen stresserende files op weg naar het werk
•	
Geen zoektocht naar een parkeerplaats en geen parkeerkosten
•	
Meer duurzaamheid en klimaatbescherming
•	
Meer beweging in de frisse buitenlucht
•	
8 keer minder (parkeer)plaats nodig dan met een wagenpark
•	
Uniek rijplezier voor uw werknemers
•	Hogere tevredenheid en motivatie

In Zwitserland, Duitsland, België en Nederland
profiteert u als werknemer van interessante leasing
aanbiedingen van onze partners met een mobiliteitsen all-risk-verzekering. Neem gewoon contact op met
uw personeelsdienst of uw vlootmanager om te weten
of en in welke mate uw bedrijf leasing via onze partners
aanbiedt.

U bent zelfstandig en u zou graag een Stromer privé
leasen of u bent op zoek naar een andere leasing
mogelijkheid? Veel Stromer dealers bieden eigen financieringsoplossingen of abonnementen aan. Vraag naar
een individuele offerte.

Een Stromer vloot is echter niet enkel voor bedrijven een ideale oplossing, maar bijvoorbeeld ook
voor duurzame verkeersconcepten van steden en gemeenten of als sharing-business. Laat
ons uw ideeën weten – we vinden voor u een individuele oplossing!

Vlootoplossing
voor bedrijven
aanvragen.
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Informatie over
leasing en financiering.
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Ervaar het rijplezier zelf –
test Stromer op events of
bij een dealer.
We weten dat je zelf met een Stromer moet rijden om
het unieke rijgevoel te ontdekken. Daarom krijgt u in
2022 opnieuw tal van kansen om onze krachtige e-bike
aan de ultieme test te onderwerpen.

Testrit.

720x470

Geen passende datum in uw buurt kunnen vinden?
Bezoek gewoon een Stromer-dealer bij u in de buurt.
Daar krijgt u advies op maat en kunt u een Stromer lenen. Daarmee rijdt u best bij wijze van test één of twee
dagen mee naar het werk.

NL

D

We touren immers met onze testbikes door gans Europa
en komen ook bij u in de buurt! Laat u adviseren en
test gratis onze nieuwste modellen. Tijdens ons event
‘Stromer on Tour’ kunt u alle beschikbare uitvoeringen
testen. Kruip op een van onze bikes en zoek zo zelf uw
favoriet.

Testrit bij een
dealer aanvragen.
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Naar de Stromer
evenementen
kalender.

Technische gegevens.
Nieuw

Nieuw

Motor
Vermogen Watt
Draaimoment Nm
Categorie
Accu | max. bereik
Lader
max. laadtijd
Display | Interface
Connectiviteit
App
GPS-plaatsbepaling
Keyless
Smartlock
Motorinstellingen
Weergave actieradius
Over-the-air-updates
Statistieken
Framekleur
Frame | voorvork
Framematen Sport
Framematen Comfort
Stuurpen
Telefoonhouder stuurpen
Stuur
Handvatten
Velg
Banden | Afmeting
Remmen
ABS vooraan
Aantal zuigers voor | achter
Remschijf voor | achter
Versnellingssysteem
Crankstel
Zadel
Spatbord
Bagagedrager | max. 22,5 kg
Claxon
Stromer Daylight
Koplamp
Lumen dimlicht | volledig licht
Achterlicht met remlicht
Levering

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
3 h 40 min
OMNI C
Bluetooth
OMNI BT
–

Stromer CYRO Drive II
670 W
35 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Bluetooth
OMNI BT
–

–

–

Nieuw

Nieuw

Option
Pinion

Nieuw

Stromer CYRO Drive IG
750 W
40 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km
Stromer CR246 | 246 W
4h
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

Stromer CYRO Drive IG
750 W
40 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

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

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B | tot 45 km/h
BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km
Stromer CR246 | 246 W
4 h 45 min
OMNI C
Mobile phone network | 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
5 h 30 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

Deep Petrol
Aluminum
M < 178 cm | L > 175 cm
–
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
–

Royal Blue
Dark Grey
Aluminum
M < 178 cm | L > 175 cm
M < 178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
–

Deep Black
Cool White
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
M < 178 cm (only Cool White)
ST Urban +5° | 105 mm (ST Comfort +20° | 110 mm)

San Marino Blue
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
–
ST Urban +5° | 105 mm
–

Imperial Red LE
Deep Black Cool White
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
M < 178 cm (only Cool White)
ST Urban +5° | 105 mm (ST Comfort +20° | 110 mm)

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

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

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

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Ergon GA30 Single Twist Shift black
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584
Stromer HD922 by Tektro
–
2|2
203 mm | 203 mm
5-Speed by Sturmey Archer (243%)
FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T
Ergon ST10

Ivory Cream
Aluminum
–
M < 178 cm
90 mm +17°
–
Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
ABI Ergonomic Single Twist Shift brown/black
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584
Stromer HD922 by Tektro
–
2|2
203 mm | 203 mm
5-Speed by Sturmey Archer (243%)
FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T
ABI Comfort brown

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alexrims
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)

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alexrims
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)

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alexrims
Pirelli Angel ST Urban for Stromer | 57-584
Stromer HD942 by TRP
Factory option (Pinion)
4|2
203 mm | 203 mm
Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)
Pinion Forged-175
Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L)

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

Roxim Z4 Elite
600
Roxim R3E
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual

Roxim Z4 Elite
600
Roxim R3E
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual, Stromer
Antwerp Single-Bag 20 l

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual, Suspension
Seatpost Kinekt, Stromer Copenhagen Basket 24 l

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual, smart
phonehouder van SP Connect

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual, smartphonehouder van SP Connect

Supernova M99 Pro
1100 | 1600
Supernova M99 Taillight
Accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual, smartphonehouder van SP Connect

Beschikbaarheid
Prijs in EUR

vanaf februari 2022
4 928,–*
4 868,–*

vanaf oktober 2021
5 999,–*

vanaf oktober 2021
7 149,–*

7 290,–*

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Suspension Seatpost Kinekt, accu, lader, pedalen,
zijspiegel, manual, accu, lader, pedalen, zijspiegel, manual, Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l
vanaf september 2021
7 949,–*

vanaf maart 2022 vanaf mei 2022 vanaf mei 2022
8 258,–*
7 818,–*
7 818,–*

10 807,–*
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Prijs incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. Landspecifieke afwijkingen zijn mogelijk. myStromer AG
behoudt zich het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen.

–
Deep Petrol
Light Grey
Aluminum
M < 178 cm | L > 175 cm
M < 178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
–

–
Dark Grey

4 868,–*

6 368,–*

6 308,–*

• Enkel Nederland/België: VAB-fietsbijstand voor 1 jaar
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Stromer Integrated Handlebar

4|4
203 mm | 203 mm
Shimano XT Di2 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Stromer by Ergon custom SMC40 Sport Gel

44

Stromer Antwerp
Single Bag 20 l

» P. 14

Stromer Antwerp
Double Bag 2 x 20 l

Stromer Berlin
Trunkbag 16 l

CR246

402251

259,–

Accu

BQ983

400209

1 990,–

BQ814

219554

1 650,–

BQ618

400433

1 190,–

BQ500

401979

890,–

Battery-Bag

400640

179,–

Stromer Antwerp Single-Bag 20 l

403025

129,–

Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l

403312

169,–

Stromer Berlin Trunkbag 16 l

403313

119,–

Stromer Copenhagen Basket 24 l

403404

99,–

Stromer Bern Leather-Bag 13 l

403001

249,–

Pirelli Angel ST Sport | 57-584

401416

89,–

Pirelli Angel ST Urban | 57-584

401789

69,–

Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584

402932

44,–

Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54-584

402078

33,–

Pirelli Angel WT Urban | 57-584

403442

84,–

Winter tires TW757 | 57-584

402077

69,–

Suspension Fork 27.5" Deep Black

401963

1 090,–

Suspension Fork 27.5" Deep Black (round)

402406

1 090,–

Suspension Fork 27.5'' Deep Black for ST5 (ABS) | ST3 (ABS)

402447

1 090,–

Banden

Battery bag

246 W
Verende
voorvork

Suspension Fork 27.5" Raidon Black

402623

529,–

Zadelpen

Seat Post Dropper, JD YS-P01 400mm

222233

168,–

Bagagedrager

Carrier Upgrade Kit 27.5"

401295

79,–

* ST5 vanaf bouwjaar mei 2019 en ST3 met Comfort stuurpen vanaf augustus 2020

» P. 24

BQ500

BQ618

BQ814

BQ983

tot 90 km | 504 Wh

tot 120 km | 618 Wh

tot 150 km | 814 Wh

tot 180 km | 983 Wh

Alle prijzen zijn incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. Landspecifieke afwijkingen zijn mogelijk. myStromer AG behoudt zich
het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn excl. werk van de dealer.

Aantekening

Compatibiliteit

ST1

Verkoopprijs

Lader

Stromer Bern
Leather Bag 13 l

» P. 18

Charger CR246

Artikelnummer

EUR

Bag

Stromer Copenhagen
Basket 24 l

Artikel

ST2

Categorie

ST3

Elke Stromer wordt geleverd met de geselecteerde accu, pedalen, zijspiegel en lader.
Vul hier uw uitrusting aan – bijvoorbeeld met een reserveaccu of met een tweede
lader voor op het werk. Alle tassen en manden kunnen snel en eenvoudig op de racktime bagagedrager op alle Stromer modellen worden bevestigd.

Toebehoren.
ST5

Praktisch toebehoren voor dagelijks gebruik.

Overzicht – de Stromer modellen vergeleken.

*

Standaard
Toebehoren/optie

» P. 28
Welke Stromer past bij u?
Hier komt u het te weten.
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46

47

Perfect voor u – de Stromer
online configurator.

Upgrades.
Aantekening

EUR

Compatibiliteit

ST1

Verkoopprijs

ST2

Artikelnummer

ST3

Artikel

ST5

Categorie

Volgende opties zijn verkrijgbaar af fabriek
Accu-upgrade

Demping

ST3 Upgrade

Battery Upgrade BQ814 › BQ983

340,–

Battery Upgrade BQ618 › BQ814

460,–

Battery Upgrade BQ500 › BQ618

300,–

Upgrade Suspension Fork 27.5" for ST3 | ST5

990,–

Upgrade Suspension Fork for ST1 | ST2

429,–

Suspension Seatpost Kinekt

245,–

Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)

728,–

ABS (front) for ST3 Pinion

850,–

Integrated Stem Kit +20° | 110 mm Comfort

Stel zelf uw perfecte model samen. De Stromer o nline
configurator toont u overzichtelijk de verschillende
mogelijke opties zoals lakwerk, frame of uitrustings
opties, die af fabriek of voor montage achteraf beschikbaar zijn.
Mocht u nog twijfelen welk model bij u past, dan kan
de Stromer bikefinder u misschien helpen. Beantwoord
gewoon een paar vragen over uw mobiliteitsbehoeften
en vind uw perfecte Stromer in 3 eenvoudige stappen.
Weet u al welke bike u wil? Configureer dan uw favoriete model bij uw dichtstbijzijnde Stromer dealer en laat
hem indien gewenst simpelweg thuis afleveren.

0,–

Opties voor aanpassing achteraf

Scannen en
configureren.

De componenten om aan te passen worden afzonderlijk bij de dealer geleverd en door hem gemonteerd. Hierbij ontstaan montagekosten, die
niet in de prijs inbegrepen zijn.
Stuur

Stuurpen

Flat Handlebar (rise 8 mm | Back Sweep 6°)

400334

26,–

*

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

401900

36,–

*

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

400259

36,–

*

Integrated Stem, +20°, 110 mm, Comfort

402690

259,–

*

Integrated Stem, +5°, 105 mm, Urban

401960

259,–

*

Stem +/-17° 90 mm

402380

28,–

*

Stem +/-17° 110 mm

402381

28,–

*

Stem +/-07° 100 mm

402855

28,–

*

Stem +/-07° 120 mm

402856

28,–

*

Optie voor activering
Connectiviteit

OMNI-Upgrade for ST1

370,–

* 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.

Standaard
Toebehoren/optie

Alle prijzen zijn incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. Landspecifieke afwijkingen zijn mogelijk. myStromer AG behoudt zich het recht voor om technische gegevens
en prijzen te wijzigen.
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Optimaal beveiligd –
verzekeringen en mobiliteitspaketten.

Meer informatie
over verzekering.

In enkele landen biedt Stromer al mobiliteitspaketten
voor het eerste jaar aan, die in de aankoopprijs inbegrepen zijn, zoals bv. in Zwitserland, België en Nederland. Informeer u over de voorwaarden in uw land en
controleer bij de aankoop van uw bike ook of diefstal
voldoende gedekt is via uw eigen verzekering. Zo niet,
dan heeft uw dealer beslist een passend aanbod voor u.
Zo kunt u blijven genieten van rijplezier en mobiliteit,
ook bij een schadegeval.

49

Overzicht framegeometrieën.
Sport ST5 | ST3
A
B
C
D
E
F

Sport ST1 | ST2
A
B
C
D
E
F

Comfort ST3
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

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

457 mm
581 mm
71°
63 mm
73°
450 mm

< 178 cm

Comfort ST1 | ST2

Hoofdkantoor | Campus
myStromer AG
Freiburgstrasse 798
CH-3173 Oberwangen
info@stromerbike.com
stromerbike.com
< 178 cm
457 mm
581 mm
71°
63 mm
73°
450 mm

A
B
C
D
E
F

Nog vragen?
Voor verkoop en het beste
advies kunt u hier terecht.
Hoofdkantoor | Dochteronderneming

507 mm
581 mm
71°
63 mm
73°
450 mm

Comfort

Kwaliteitsbelofte – Stromer staat voor hoogste kwaliteit, duurzaamheid en functio
naliteit. Wij bieden op alle modellen 2 jaar garantie. Op frames 10 jaar. Bij accu’s 75%
van de capaciteit binnen 2 jaar. Bij alle bikes (vanaf modeljaar 2018) bieden we een
garantieverlenging aan die telkens voor een extra jaar afgesloten kan worden.
50

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

175 – 188 cm

< 178 cm

432 mm
548 mm
69.4°
63 mm
74.6°
473.7 mm

> 185 cm

Garantiebepalingen:

Dochteronderneming | Europa:
myStromer Europe B.V.
Titaniumlaan 66
NL-5221 CK's-Hertogenbosch
info@stromerbike.com
stromerbike.com
Dochteronderneming | USA:
myStromer USA Corp.
990 Park Center Drive, Suite F
Vista, CA. 92081
infousa@stromerbike.com
stromerbike.com

Impressum:
Concept | Artwork:
go slow gmbh – goslow.ch
Tekst:
Benedikt Opitsch – opitsch.de
Bron afbeelding | Outdoor:	Nico Galauch – nicogalauch.com
Stefan Schlumpf – stefanschlumpf.com
Indoor-opnamen:
Andrea Campiche – bildlich.ch
© myStromer AG
Alle prijzen zijn incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. Landspecifieke afwijkingen zijn mogelijk.
myStromer AG behoudt zich het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen.

Follow us at:
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