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Colofon
Uitgegeven door Fietsspeciaalzaak Ronald Schot.
Vormgeving en drukwerk: Graphic Box Edam.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks de zorg en de aandacht die wij aan 
het samenstellen van dit magazine hebben besteed is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Genoemde 
gewichten zijn exclusief accupakket. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud 
van modelwijzigingen en druk en zetfouten. 

Bij Fietsspeciaalzaak Ronald Schot begint de basis voor fietsplezier. 
Wij onderscheiden ons met onze winkel in assortiment, presenta-
tie, service en deskundigheid.

Uitgebreide service- & garantie 
Op een door ons afgeleverde nieuwe fiets krijgt u uitgebreide garantie 
op het frame en alle draaiende onderdelen. Alles staat beschreven 
in uw persoonlijke afleveringsmap die u ontvangt bij de aankoop van 
uw fiets. In deze map treft u tevens drie coupons aan voor service- en 
veiligheidsinspecties, want ondanks onze zorgvuldige aflevering zullen 
enkele onderdelen van uw fiets na verloop van tijd opnieuw moeten 
worden afgesteld. 3 maanden na de aankoop (of 500 km) bent u van 
harte welkom voor de eerste gratis servicebeurt. Een extra veiligheids-
controle maakt daar ook onderdeel van uit. Ons uitgebreide service-
plan betekent concreet dat u het hele eerste jaar de zekerheid geniet 
van extra voordelig tarief voor het onderhoud. Na 6 maanden (of 1000 
km) en na 12 maanden (of 2000 km) krijgt uw fiets een gedegen  
servicebeurt en veiligheidsinspectie.

Fietsen als medicijn 
In de strijd tegen de toenemende zwaarlijvigheid speelt de fiets een 
centrale rol. Bewegen stimuleert de vetverbranding. Een half uur matig 
intensief fietsen per dag is al genoeg om de vetverbranding op peil te 
houden. Met een goede conditie door middel van fietsen kunt u meer; 
fietsen houdt het bloed schoon en houdt hart en bloedvaten in de 
juiste conditie. U kunt natuurlijk op dieet gaan, maar bewegen op de 
fiets helpt sneller en is nog leuk ook…

Service centre voor fietsers

Ronald Schot

Fietsspeciaalzaak Ronald Schot, officieel dealer van:  
Bulls, Pegasus, Gazelle, Koga, Stromer, Eco, Sparta en Urban Arrow. 
Grote Kerkstraat 7/9, 1135 BC Edam, T 0299 - 37 21 55  
info@ronaldschot.nl   |   www.ronaldschot.nl
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Onze 10 zekerheden bij 
aankoop van een fiets:
1  Deskundig en eerlijk advies in het enorme aanbod fietsen.
2  Uw nieuwe fiets is 100% rijklaar afgeleverd! Hierbij wordt de fiets volledig 
 op uw maat afgesteld en geven we uitleg en tips over het gebruik van de fiets.
3  Uw huidige (elektrische) fiets gunstig inruilen.
4  24/7 gratis pechhulp in heel Europa!*
5  Gratis servicebeurt na 500 km.
6  Aantrekkelijke korting op (toekomstig) onderhoud.
7  Quickservice! Kleine reparaties altijd klaar terwijl u wacht!
8  Gratis ophaal- & bezorgdienst binnen een straal van 20 km.
9  Gratis leenfiets bij onderhoud en reparatie.
10  Bij garantie en/of fietsverzekering zijn wij altijd uw aanspreekpunt als  
 bemiddelaar. Dit snel en goed regelen is onze zorg.

* Vraag naar de voorwaarden

 Wij gaan 
voor een 

 10



Zadel op maat voorkomt  
zadelpijn!
Een zadel is net als een schoen. Het moet passen!
Veel fietsers hebben last van zadelpijn. Bij sommi-
gen is dit zelfs zo erg, dat ze het fietsen voorgoed 
voor gezien houden. Dat is jammer, want zadelpijn 
is niet nodig. Met onze zadelmeting kan de opti-
male zadelbreedte berekend worden. Dit unieke 
concept heeft zich de afgelopen jaren bewezen en 
intussen is het bijna ondenkbaar om zonder meting 
een goed zadel aan te schaffen. Daarmee voorkom 
je zadelpijn ook bij lange ritten. 
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Bulls
Zadelmeting

Zorgeloos
Direct onbezorgd op pad met de 
fietsverzekering van 

U zult aangenaam verrast zijn door het lage tarief 
van de 1, 3 of 5 jarige wereldwijde fietsverzekering 
tegen diefstal en schade.
Voor fiets en E-bike is er keuze uit 2 pakketten.  
De Enra Basic en de Enra Optimaal. 
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Deze Bulls Lacuba met Brose middenmotor heeft een accu van 750 Wh en is daarom 
de ultieme kilometervreter. Ritten van ruim 100 km met goede ondersteuning zijn geen 
probleem en met rustige ondersteuning kan zelfs boven de 200 km gereden worden. 
De geveerde voorvork en de brede Schwalbe Marathon banden geven wat comfort 
waardoor deze E-bike ook met lange ritten en zandpaden nog goed aanvoelt. En met de 
riemoverbrenging is de krachtoverbrenging lekker stil, duurzaam en efficiënt.

> Brose middenmotor: krachtig, betrouwbaar en geruisloos!
> Enorm groot actieradius door een 750 Wh accupakket 
> Gates riemaandrijving
> Extra comfortabel door een geveerde voorvork
> Hydraulische schijfremmen
> 22,1 kg 

Bulls Lacuba Evo Lite Belt Normaal € 4399,- BIJ ONS € 3999,-

RIEM
AANDRIJVING
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Lacuba 25

Een sportieve en robuuste elektrische fiets? Dat is de Bulls Lacuba 
Evo 25 bij uitstek! Door de uitgekiende combinatie van onderdelen 
is dit een fiets die altijd lekker sportief zal aanvoelen. Zowel op de 
kortere woon-werk ritten als de lange weekendtochten.

> Stille en sterke Brose middenmotor
> 650 Wh batterijpakket
> Accu onzichtbaar weggewerkt in het frame
> 10 versnellingen Shimano Deore XT
> Hydraulische schijfremmen
> 50 mm brede banden
> 22,4 kg 

De Bulls Lacuba Evo 25S is een sportieve E-bike met 10 versnellingen 
en een Shimano Deore XT groepset. De fiets is voorzien van een krach-
tige Brose middenmotor en een accubereik tot 220 km. De traponder- 
steuning tot 25 km/u geeft je een heerlijk duwtje in de rug. Ideaal voor 
heuvelachtige vakanties en dagelijks gebruik in de Hollandse wind.

> Stille en sterke Brose middenmotor
> 650 Wh batterijpakket
> Accu onzichtbaar weggewerkt in het frame
> 10 versnellingen Shimano Deore  
> Hydraulische schijfremmen
> 40 mm brede banden
> 22,8 kg  

Bulls Lacuba Evo 25 Bulls Lacuba Evo 25S 

Normaal € 3799,- BIJ ONS € 3399,- Normaal € 3399,- BIJ ONS € 2999,-

Lacuba Evo 25S
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De krachtigste fiets van Bulls met mountain bike kenmerken en 
Bosch technologie voor op de weg! Dankzij de geïntegreerde 
Performance Line CX motor is de fiets superkrachtig en ziet 
deze er ook nog eens zeer fraai uit. De 500 Wh accu is geïnte-
greerd in het frame en evengoed uitneembaar.

> Zeer sterke in het frame  
 geïntegreerde Bosch Performance  
 Line CX middenmotor 
> 500 Wh batterijpakket
> 9 versnellingen Shimano Deore 

> Hydraulische schijfremmen  
> 29” banden
> Verende voorvork met Lock-Out functie
> 22,9kg 

Bulls Iconic Evo 29 Normaal € 3399,- BIJ ONS € 2999,-
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Bulls Twenty9 Evo 1 CX Normaal € 2999,- BIJ ONS € 2599,-
De Bulls Twenty9 Evo 1 CX is een elektrische mountainbike met 
een sterke Bosch Performance Line CX motor. Een gelikt ogen-
de én goed presterende E-MTB voor zowel beginners als meer 
gevorderde fietsers. De 29” wielen zorgen voor meer snelheid 
en stabiliteit dan de traditionele 26” of 27,5” wielen. 

> Zeer sterke in het frame  
 geïntegreerde Bosch Performance  
 Line CX middenmotor 
> 500 Wh batterijpakket
> 9 versnellingen Shimano Deore 

> Hydraulische schijfremmen  
> 29” banden
> Verende voorvork met Lock-Out functie
> 22,4 kg 
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Normaal € 3599,- BIJ ONS € 3299,-

Supermoderne techniek in een retro jasje. Dat is de 
Bulls Sturmvogel Evo Street.  
Dankzij het lichte gewicht van 23,9 kg, de sterke  
Brose middenmotor en zeer grote accucapaciteit 
vlieg je zo naar je bestemming toe. 

Bulls Sturmvogel Evo Street

> Sterke Brose middenmotor
> 650 Wh batterijpakket 
> Actieradius tot wel 220 km
> 8 versnellingen Shimano Nexus
> Hydraulische schijfremmen
> 23,9 kg 
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ABUS Pedelec 2.0 ACE  
Fietshelm met vizier en groot, hoog geplaatst 
LED achterlicht met 180° zichtbaarheid.

€ 199,- € 89,95

€ 139,95

ABUS Urban 2.0 
Fietshelm met Fidlock magneetsluiting en 
hoog geplaatst LED achterlicht.

ABUS Pedelec+ 
Fietshelm met geïntegreerd vliegennet en 
groot, hoog geplaatst LED achterlicht met 
180° zichtbaarheid.

45
KM/U

45
KM/U
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PRIJSDOORBRAAK voor een E-bike met de nieuwe Bosch Active line middenmotor.
De Katarga C7 (By Pegasus) is een basis E-bike mét de nieuwste Bosch Active Line 
middenmotor. De prijs is bijzonder gunstig, de componenten zijn kwalitatief uitstekend en 
de fiets is luxe uitgerust. Uitgevoerd met onder andere: Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf, 
afgesloten kettingkast, Magura HS11 hydraulische remmen en comfortabele voorvorkvering.

> Voordeligste E-bike met Bosch Active Line middenmotor!
> 300 Wh accu
> Onderhoudsarme Shimano 7 versnellingsnaaf
> Magura hydraulische velgremmen
> 24,5 kg 

Katarga C7 F Normaal € 2099,- BIJ ONS € 1699,-

RONALD SCHOT E-BIKES  |  11

Accupakket mogelijkheden
Zilver > 300 Wh inclusief
Goud > 400 Wh meerprijs € 100,-
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Solero E8

Betrouwbare kwaliteit voor een aangename prijs. De 
Pegasus Solero is het instapmodel van Pegasus, maar met 
de betrouwbare Duitse kwaliteit. De Bosch middenmotor, 
8 versnellingen en hydraulische schijfremmen maken deze 
fiets tot een écht paradepaardje.

> Bosch Active Line Plus motor
> 400 Wh accu (optioneel 500 Wh)
> 8 versnellingen
> Hydraulische schijfremmen
> 22 kg 

  Normaal € 2299,- BIJ ONS € 1999,-

Pegasus Solero E8

Compacte elektrische fiets met 20” wielen. Dankzij het 
inklapbare stuur makkelijk op te bergen of mee te nemen.

> Bosch Active Line motor
> 400 Wh accu (optioneel 500 Wh)
> 7 versnellingsnaaf
> Hydraulische velgremmen
> Inklapbaar stuur
> Compacte wielmaat
> 21,4 kg 

   BIJ ONS € 2499,-

Pegasus Swing E7F 20

Swing
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Betrouwbare Duitse kwaliteit voor een aangename prijs. De Pegasus Siena beschikt over 
de Bosch Active Line middenmotor, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf, comfortabele 
vering en hydraulische remmen.

Pegasus Siena Normaal € 2399,- BIJ ONS € 2199,-
> Bosch Active Line motor
> 400 Wh accu 
> Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf
> Magura HS 11 hydraulische velgremmen
> 23,7 kg 



Tecaro Evo

Normaal € 3699,- BIJ ONS € 3399,-

Onderhoudsarm en zeer betrouwbare Duitse kwaliteit. 
Dankzij de Gates riemaandrijving, Nuvinci versnel-
lingsnaaf, de hydraulische Magura schijfremmen en de 
zeer krachtige Bosch Performance CX middenmotor met 
de 500 Wh geïntegreerd en uitneembare batterijpakket 
in het frame is dit het paradepaardje van Pegasus!

Pegasus Tecaro Evo NU-E Mech

> Zeer krachtige Bosch Performance Line CX motor
> 500 Wh accu
> Traploos schakelen met de Nuvinci versnellingsnaaf
> Hydraulische schijfremmen
> 23,7 kg 
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RIEM
AANDRIJVING
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Eén van de grootste innovaties voor 2019 is deze Pegasus met onder meer een volledig 
nieuw EVO frame met slimme integratie, te beginnen bij de batterij en eindigend met de 
snelheidsensor. Voorzien van de nieuwe Shimano Nexus 5 naaf die volledig elektronisch 
schakelt,  de nieuwe en verfijnde Shimano Steps 6100 motor, een 750 Wh groot batterijpak-
ket, Shimano hydraulische schijfremmen, Gates riemaandrijving en comfortabele vering.

Pegasus Opero Evo 5 Di2 Belt Normaal € 3799,- BIJ ONS € 3399,-
> Shimano Steps 6100 motor
> 750 Wh batterijpakket
> Gates riemaandrijving met volledig automatisch schakelen
> Hydraulische schijfremmen  
> Verende voorvork en zadelpen
> 22,5 kg 

RIEM
AANDRIJVING
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Betrouwbare Duitse kwaliteit voor een aangename prijs. De Pegasus Ravenna 8F Belt be-
schikt over een Bosch Active Line Plus middenmotor, 500 Wh batterijpakket voor een groot 
actieradius 8 versnellingsnaaf en een hydraulische remmenset. Deze fiets wordt niet aange-
dreven door een ketting, maar door een onderhoudsvrije riem.

> Bosch Active Line Plus motor
> Gates riemaandrijving
> 500 Wh accu voor een extra groot actieradius.
> Hydraulische velgremmen
> Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf
> 23,9 kg 

 

Pegasus Ravenna 8F Belt   Normaal € 3199,- BIJ ONS € 2999,-

Pegasus

RIEM
AANDRIJVING
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De allernieuwste Pegasus Ravenna E8 is een luxe all-
round E-bike ideaal voor dagelijks gebruik met enorme pret-
tig rijeigenschappen. Deze fiets is voorzien van een stille en 
krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor, 500 Wh bat-
terijpakket voor een groot actieradius, 8 versnellingsnaaf, 
comfortabele vering in de voorvork en zadelpen en hydrau-
lische schijfremmen voor een groot remvermogen.

> Groot actieradius door de standaard 500 Wh batterij
> Krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor 50 Nm
> Comfortabele vering in de voorvork en zadelpen
> Hydraulische schijfremmen
> Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf
> 23,8 kg 

  Normaal € 2899,- BIJ ONS € 2699,-

Pegasus Ravenna E8

Betrouwbare Duitse kwaliteit voor een aangename prijs.  
De Pegasus Ravenna EVO beschikt over een Bosch midden-
motor, 8 versnellingsnaaf, geïntegreerde 500 Wh batterij-
pakket en hydraulische schijfremmen.

> Bosch Active Line Plus motor
> 500 Wh accu
> 8 versnellingsnaaf
> Hydraulische schijfremmen
> 23,4 kg 

Normaal € 3199,- BIJ ONS € 2799,-

Pegasus Ravenna Evo 8F

Pegasus
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De krachtige en robuuste Bosch Active Plus Line middenmotor zorgt ervoor dat je ontspan-
nen en snel op je bestemming aankomt. Door de lage plaatsing van de middenmotor geeft 
elke Gazelle met een Bosch middenmotor een uitstekende wendbaarheid en wegligging. 
Perfect voor een ritje door de natuur of de dagelijkse boodschappen. De accu is geïntegreerd 
in de bagagedrager. 

> Sterke en betrouwbare Bosch Active Plus Line middenmotor
> 300 Wh accupakket (Zilver)
> 30 Lux koplamp: goede verlichting van de weg in het donker
> 7 versnellingsnaaf
> Met Magura hydraulische remmenset
> 22,4 kg 

Gazelle Luzern C7+ HMB   ACTIEPRIJS € 2599,-

Accupakket mogelijkheden HMB
Zilver > 300 Wh inclusief
Goud > 400 Wh meerprijs € 150,-
Platina > 500 Wh meerprijs € 350,-
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CityZen SpeedCityZen C8

Design, kwaliteit en gebruiksgemak zijn kenmerken van deze sportieve 
E-bike. De accu is mooi weggewerkt in het frame waardoor de fiets een 
stoere en robuuste uitstraling krijgt. Dankzij de extra krachtige en stille Bosch 
middenmotor en krachtige accu is geen heuvel te hoog of bestemming te ver. 
Ideale elektrische fiets voor zowel commuters als recreatieve fietsers.

> Uitneembare accu mooi weggewerkt in het frame
> 8 versnellingen
> Krachtige Shimano hydraulische schijfremmen
> Sterke Bosch middenmotor voor nog meer kilometers
> 500 Wh accupakket (Platina)
> 22 kg

De CityZen Speed is perfect voor forenzen. Bereik je bestemming 
razendsnel en met zo min mogelijk inspanning, dankzij de krachtige 
Bosch Performance middenmotor. Zo stap je fris en nog vol energie 
van de fiets af. De sterke 500 Wh accu is mooi weggewerkt in het 
frame waardoor de fiets een stoere en robuuste uitstraling krijgt.

> Uitneembare accu, weggewerkt in frame
> Krachtige Magura hydraulische schijfremmen
> 10 versnellingen Shimano Deore
> Sterke Bosch Performance middenmotor. Topsnelheid 45 km p/u
> Inclusief Bosch platina accu (500 Wh)
> 22,5 kg. 

Gazelle CityZen C8+ HMB Gazelle CityZen Speed

  € 3199,- € 4199,-

45
KM/U



Accupakket mogelijkheden HMB
Zilver > 300 Wh inclusief
Goud > 400 Wh meerprijs € 150,-
Platina > 500 Wh meerprijs € 350,-

PuurNL HFB

Miss Grace C7
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De modieuze E-bike waar je op gezien mag worden is nu 
nog beter. De Bosch middenmotor maakt de nieuwe Miss 
Grace stabieler en krachtiger. Zo geef je iedereen het na-
kijken: in de stad, op een heuvel of op weg naar het werk.

> Robuuste transportfiets met moderne vormgeving
> Stabiele gewichtsverdeling door de middenmotor
> 7 versnellingen
> Hydraulische remmen
> Keuze uit 3 type accu’s
> 26,9 kg

   € 2299,-

Gazelle Miss Grace C7 HMB

Ontspannen de stad door is nu binnen handbereik. Zonder 
gedoe. Want de stijlvolle en handige voordrager heeft een 
uniek smal design dat makkelijk parkeert. En met de on-
zichtbare Bafang voorwielmotor kom je altijd onstspannen 
aan op je bestemming.

> Smalle design voordrager
> Dubbele standaard en stuurblokkering
> 7 versnellingsnaaf
> Bafang voorwielmotor
> Kies zelf je actieradius
> Ook geschikt als moederfiets
> 26,6 kg 

    € 1699,-

Gazelle PuurNL HFB

Accupakket mogelijkheden HMB
Zilver > 340 Wh inclusief
Goud > 450 Wh meerprijs € 100,-



Gazelle
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E-bike uitgevoerd met de nieuwste technieken. Deze techniek maakt het mogelijk om 
automatisch te schakelen. En geniet je van perfecte ondersteuning met het Shimano Step 
system. Dat is licht en fietsen anno nu. Verder onder meer met: comfortabele vering, 
8 versnellingsnaaf en Magura hydraulische remmen.

Gazelle Orange C8 HMS  € 2899,-
> Elektronisch én automatisch schakelen
> Frame met optimale stabiliteit en sublieme afwerking
> Geïntegreerde, lichtgewicht verende voorvork
> Geïntegreerde Shimano Steps E6100 motor
> Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf
> 21,8 kg

Accupakket mogelijkheden HMS
Goud > 400 Wh inclusief
Platina > 500 Wh meerprijs € 200,-



Gazelle
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Goud > 400 Wh meerprijs € 150,-
Platina > 500 Wh meerprijs € 350,-

Licht fietsen krijgt een nieuwe definitie met de nieuwe Orange C310 HMB. De slimme 
Enviolo City versnellingsnaaf schakelt namelijk traploos. De fiets die ondersteund wordt 
door de betrouwbare en krachtige Bosch Active Plus middenmotor is ongekend populair 
onder haar gebruikers. Deze fiets maakt gebruik van Magura HS11 remmen, een verende 
voorvork, een verende zadelpen en een gemakkelijk te verstellen stuurpen. 

Gazelle Orange C310 HMB    € 2799,-
> Traploos naafversnellingssystem
> Extra krachtige en zeer stille Bosch Active Plus middenmotor 50 Nm
> Geïntegreerde verlichting
> Veilige en betrouwbare Magura hydraulische remmen
> 300 Wh accupakket (Zilver)
> 25,5 kg 
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Zeer geruisloos fietsen door de onderhoudarme, innova-
tieve Gates beltdrive riemaandrijving. Je fiets altijd in de 
perfect versnelling door de Enviolo City versnellingsnaaf die 
traploos te verstellen is.
Een perfecte ondersteuning met de Shimano Steps midden-
motor.

> Traploos schakelen dankzij de Enviolo City versnellingsnaaf
> Onderhoudsvrije Gates riemaandrijving
> Hydraulische velgremmen
> Geïntegreerde, lichtgewicht verende voorvork
> Shimano Steps middenmotor 60 Nm
> 22,6 kg 

    € 3199,-

Gazelle Orange C310 HMS 
Accupakket mogelijkheden HMS
Goud > 400 Wh inclusief
Platina > 500 Wh meerprijs € 200,-

De ideale sportieve metgezel voor elektrisch fietsen. Met 
deze complete E-bike geniet je ongestoord van jouw fiets-
tocht. Of het nu heuvel op of op vlak terrein is, de Bosch 
middenmotor zorgt ervoor dat de E-bike geschikt is voor 
elke fietser.

> Betrouwbare en sterke Bosch Active Line middenmotor
> Compact Bosch Purion LCD zijdisplay
> Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf
> Hydraulische velgremmen
> 23,4 kg
> 300 Wh accupakket (Zilver)

   € 2199,-

Gazelle Vento C7 HMB

Accupakket mogelijkheden HMB
Goud > 400 Wh meerprijs € 150,-
Platina > 500 Wh meerprijs € 350,-

RIEM
AANDRIJVING
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Meerprijs > 500 Wh pakket € 200,-

>  Zeer duurzame en onderhoudsarme Shimano  
 Nexus 8 speed Premium naafversnelling. 
>  Bosch Intuvia display geeft een duidelijke weergave van  
 alle beschikbare informatie. Bediening direct naast het handvat. 
> 24,4 kg

De E-Nova belooft je veel comfort, zowel in 
gebruik als in onderhoud. De comfortabele 
zithouding, betrouwbare Bosch ondersteuning 
en de onderhoudsarme naafversnelling maken 
de ideale combinatie voor elke fietsrit.

Koga E-Nova
>  De eenvoudig uitneembare 400 Wh 
 accu is mooi geïntegreerd in de ranke 
 achterdrager. 
>  Betrouwbare en krachtige Magura  
 hydraulische velgremmen.

  € 2999,-



E-Inspire
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Het vervoermiddel voor de actieve fietser, met de E-Inspire ga 
je stijlvol en onbezorgd op pad dankzij de betrouwbare Bosch 
ondersteuning.

>  De eenvoudig uitneembare accu is mooi geïntegreerd in de
 ranke achterdrager. 
>  Bosch Intuvia display geeft een duidelijke weergave van alle 
 beschikbare informatie. Bediening direct naast het handvat. 
>  Afgemonteerd met kwalitatief hoogwaardige Shimano  
 Deore LX onderdelen.
>  10 versnellingen. 
>  Betrouwbare en krachtige Magura hydraulische velgremmen.
> 500 Wh accu
> 23,1 kg

Koga E-Inspire

  € 3299,-

Zeer sportieve E-bike met Bosch technologie voor een krachtige 
en betrouwbare trapondersteuning.

> De eenvoudig uitneembare accu is mooi  
 geïntegreerd in de ranke achterdrager. 
> Magura hydraulische schijfremmen, voor stabiele  
 remprestaties onder alle weersomstandigheden.
> Afgemonteerd met kwalitatief hoogwaardige Shimano SLX  
 onderdelen en 10 versnellingen. 
>  Bosch Intuvia display geeft een duidelijke weergave van alle 
 beschikbare informatie. Bediening direct naast het handvat.
> 500 Wh batterijpakket
> 22,7 kg

Koga E-Element

  € 3449,-
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Pace S20
Exclusiviteit ten top met onder meer elektronisch schakelen 
en lichtgewicht carbon onderdelen.

>  Super lichtgewicht KOGA full carbon voorvork
>  Lichtgewicht Shimano Steps E8000 middenmotor
>  Eenvoudig uitneembare semi-geïntegreerde 500 Wh batterij
>  Exclusieve en duurzame elektronische  
 Shimano Deore XT Di2 1x11 aandrijving
>  Krachtige en betrouwbare  
 Shimano Deore XT hydraulische schijfremmen
>  Carbon velgen, steekassen en  
 Schwalbe Marathon Supreme 50 mm banden
>  Oversized carbon stuur met vaste voorbouw en  
 geïntegreerde kabelvoering
> 20,5 kg

Koga Pace S20

  € 5999,-

Eindelijk een alternatief voor de auto! Met deze coole urban 
racer ben je altijd op tijd op je werk.

>  Lichte aluminium vaste voorvork.
>  De krachtige Bosch CX motor heeft een hoog koppel, 
 wat resulteert in een zeer snelle acceleratie
>  Eenvoudig uitneembare semi-geïntegreerde 500 Wh batterij
>  Kwalitatief hoogwaardige Sram GX 1x11 aandrijving
 27,5” wielen met Schwalbe Super Moto-X 62 mm banden 
 voor minder rolweerstand en extra comfort
>  Upgrade-kit met bagagedrager en spatborden beschikbaar
> 22,6 kg

Koga Pace BX

  € 3999,-
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Dé keuze voor fietsers die sportieve looks 
willen combineren met robuuste kwaliteit 
en weinig onderhoud.

Koga Pace B10   € 4499,-
>  Onderhoudsarme en lichtgewicht Gates riemaandrijving. 
  De levensduur is 2 tot 3 keer zo lang als een normale ketting
>  Magura MT-4 hydraulische schijfremmen, voor stabiele 
  remprestaties onder alle weersomstandigheden
> 500 Wh batterijpakket
> 26,7 kg

> De krachtige Bosch CX motor
>  Uitneembare semi-geïntegreerde batterij
>  Traploze Enviolo naafversnelling
>  27,5” wielen met Schwalbe Super  
 Moto-X 62 mm banden

RIEM
AANDRIJVING
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ST1X
De Stromer ST5 heeft een stoere Graphite kleur. De ST5 oogt minimalistisch en is strak 
vormgegeven. Strakker kunnen ze het niet maken. Met de 983 Wh accu en SYNO Sport 
Motor van maar liefst 850 Watt, bezit je straks de meest krachtige High Speed E-bike ter 
wereld. Met een nog groter gemak rijd je dan 45 km/uur.

> SYNO Sport motor 850 Wh / 48 Nm
> Shimano Alfine XTR Di2 11 speed elektronische schakeling 
> Bediening en beveiliging via je Smartphone
> TRP hydraulische schijfremmen
> Elektronisch slot; een sleutel is niet meer nodig

Stromer ST5    Met 983 Wh accupakket € 9490,-

Stromer
ST

5
45
KM/U
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 Met 814 Wh accupakket  € 6990,-  Met 618 Wh  € 5190,-

ST
3

ST
1

X

De Stromer ST3 is simpel weg de ideale speed pedelec voor woon-werkverkeer. De 
korte wielbasis en de lage trapas zijn perfect aangepast voor de 27.5 inch wielen voor 
ultiem rijplezier. Veiligheid staat altijd voorop bij Stromer en de high speed pedelecs. 
Dat verklaart de keuze voor de topbanden van Pirelli. Door de uitstekende grip van 
cycl-e ST-banden blijf je bij elk weertype veilig op de E-bike.

> Vernieuwde Syno Drive II aandrijving 820 Wh / 44 Nm
> Elektronisch slot; een sleutel is niet meer nodig
> THP hydraulische schijfremmen
> Geïntegreerde claxon
> Bediening en beveiliging met je smartphone

Deze E-Bike is perfect afgestemd op uw individuele stijl en zit  
boordevol innovaties. Alle technologie is naadloos geïntegreerd.  
Via de Stromer OMNI-app ben je altijd verbonden met je E-bike. De  
anti-diefstalbeveiliging, geolokalisatie, overzicht van gereden kilo-
meters, alles is toegankelijk via uw smartphone.

> CYRO Drive motor 800 Wh / 35Nm
> 48V / 618 Wh uitneembare accu
> Shimano Deore 10 versnellingen
> Hydraulische schijfremmen
> Geïntegreerde claxon  

Stromer ST3 Stromer ST1 X

 Met 983 Wh accupakket  € 7330,-  Met 814 Wh  € 5650,-

45
KM/U

45
KM/U

Ook als “low speed” 
leverbaar voor 
€ 4650,-
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Eco Traveller 
opbergtas

   € 85,-

De voordelige elektrische 
vouwfiets die snel en handig 
opvouwbaar is past in deze 
handige tas.
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De Eco Traveller Premium is perfect voor vakantie-
gangers die op zoek zijn naar een betrouwbare 
elektrische vouwfiets, waarmee ook in heuvelachtig 
landschap gefietst kan worden.  
Dankzij de 7 versnellingen en extra grote 
accucapaciteit is de fiets uitermate geschikt voor 
de lange afstanden en zware omstandigheden. 
Op het uitgebreide LCD display is alle ritinformatie 
terug te lezen. De fiets kan worden opgevouwen tot 
een klein pakket, waardoor deze makkelijk is mee 
te nemen op de boot, in de camper of caravan, of 
gewoon achter in de auto. 

Eco Traveller Premium

   € 1849,-

Eco  

> Opvouwbaar tot een klein pakket:  
 ca. 70x80x40 cm (HxBxD)
> Multifunctioneel LCD Display
> Walk assist functie
> Eenvoudig in hoogte verstelbaar stuur en zadel
> Gesloten kettingkast
> 7 versnellingen Shimano Nexus
> Vernieuwde accu en bagagedrager
> Inclusief extra grote accucapaciteit
> Optioneel verkrijgbaar: 
 accupakket van 17 Ah (612 Wh)
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De Eco Traveller N3 is perfect voor vakantie-
gangers die op zoek zijn naar een betrouwbare 
elektrische vouwfiets, zonder onnodige extra’s. 
Met 3 versnellingen is de fiets prima geschikt 
voor gebruik in eigen land. De fiets kan worden 
opgevouwen tot een klein pakket, waardoor 
deze makkelijk is mee te nemen op de boot, in 
de camper of caravan, of gewoon achter in de 
auto. 

Eco Traveller N3

> Duidelijk LED display met USB poort
> Walk assist functie
> Eenvoudig in hoogte verstelbaar 
 stuur en zadel
> 3 versnellingen Shimano Nexus
> 10Ah (360 Wh) accu 
>  Optioneel 16.8 Ah (605 Wh)

   € 1499,-

Eco  Traveller
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> Duidelijk LED display met USB poort
> Eenvoudig in hoogte verstelbaar stuur en zadel
> 7 versnellingen Shimano Nexus
> 10 Ah (360 Wh) accu. Optioneel 16.8 Ah (605 Wh)
> Walk assist functie

Eco  Traveller

N
7

De Eco Traveller N7 is perfect voor vakantiegangers die op zoek zijn naar een betrouw-
bare elektrische vouwfiets, waarmee ook in heuvelachtig landschap gefietst kan worden. 
Dankzij de 7 versnellingen is de fiets uitermate geschikt voor de langere afstanden. Laad 
onderweg eenvoudig je smartphone op dankzij de geïntegreerde USB poort. De fiets kan 
worden opgevouwen tot een klein pakketje.

Eco Traveller N7   € 1699,-



34  |  RONALD SCHOT E-BIKES

Tw
in

ny
 T

an
de

m

B
al

an
ce

Van Raam

Bij de Van Raam Twinny tandem is op- en afstappen eenvoudig door 
de ruime lage instap. Er is meer ruimte gecreëerd tussen het zadel van 
de voorste persoon en het stuur van de bijrijder waardoor je niet te 
dicht op elkaar zit. Je kunt zelf bepalen hoe je samen fietst, zo kun je 
met dubbele vrijloop onafhankelijk van elkaar trappen.

> Extra ruimte tussen beide personen
> Standaard met 8 versnellingsnaaf
> Trapondersteuning mogelijk
> Deelbaar frame mogelijk en framehoogte naar wens aan te passen
> Keuze uit voor- of achterbesturing
> Voor beide personen lage instap
> Ook in elektrische uitvoering leverbaar

De Van Raam Balance lage instapfiets is een comfortfiets met een 
lage instap en een uniek ontwikkeld frame. Bij de Balance fiets kun je 
altijd met beiden voeten op de grond zonder van het zadel af te gaan 
en toch met een optimaal gestrekt been fietsen.

> Altijd met beide voeten aan de grond zonder afstappen
> Lage instap fiets
> Meer kracht door voorwaartse trapbeweging
> Meerdere framematen mogelijk
> Veilig op- en afstappen
> Ergonomische zithouding
> 8 versnellingsnaaf
> Ook in elektrische uitvoering leverbaar

Van Raam Twinny Tandem Van Raam Balance lage instapfiets

Ook 
bij ons 

te huur!
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De Van Raam Easy Rider driewielfiets is duidelijk verschil-
lend van andere driewielers. Door het unieke frame is er 
een lage instap en een stabiele lagere zitpositie. Doordat 
je zwaartepunt laag ligt, je op een zitting met rugleuning 
zit en je een stuur voor je hebt, voel je je veilig en zeker. De 
zithoogte en de zithoek zijn instelbaar.

> Comfortabele zitting met rugsteun
> Comfortabel en licht fietsen, korte draaicirkel
> Zeer goede rij-eigenschappen door lager zwaartepunt
> Fietst makkelijker dan traditionele driewielers
> Erg stabiel voor veilig gevoel
> Ook in elektrische uitvoering leverbaar  

Van Raam Easy Rider

Fun2Go is een duofiets, een driewieltandem waarbij de 
gebruikers naast elkaar zitten. Een persoon stuurt, beiden 
kunnen trappen.

> Geen instap, eenvoudig plaats nemen
> 1 persoon stuurt, beiden kunnen trappen
> Vele aandrijfsystemen mogelijk voor zowel bestuurder als bijrijder
> Betere communicatie door stoelen naast elkaar
> Comfortabele verstelbare zittingen met rugleuning
> Perfect zicht op en aandacht voor bijrijder
> Enorm wendbaar, fiets kan om eigen as heendraaien
> Eenvoudig te besturen
> Stabiel en robuust 
> Ook in elektrische uitvoering leverbaar 

Van Raam Fun2Go



Grote Kerkstraat 7/9, 1135 BC Edam, 0299 - 37 21 55, info@ronaldschot.nl RO N A LDS CH OT. N L




