RIESE & MULLER CHARGER 3 VARIO

€ 5.339,00

Kleur: mat blauw, wit, donker blauw mat
Fietsmaat: 46, 49, 53, 56

Voor het dagelijks woon-werkverkeer of voor langere fietstochten is de Charger3 met zijn sportieve geometrie,
het dynamische onderstel met verende voorvork en comfort-zadelpen en de nieuwste motorgeneratie van
Bosch de perfecte e-bike voor dagelijks gebruik. Dankzij slimme details, daglichtlampen en permanente
verlichting is deze bike onder alle weersomstandigheden inzetbaar en kan hij zonder problemen buiten
worden gestald. En voor wie ver weg of hogerop wil, biedt de optionele DualBattery 1125 een actieradius van
tot wel 150 kilometer en meer.

Opties en meerprijzen
Accu type:
Bosch 625Wh accu:
Bosch 1125Wh accu:
Chip:
Geen RX Chip:
RX Chip:
Comfortkit:
Geen Comfortkit:
Comfortkit(alleen mogelijk bij
Intuviadisplay):

Display:
Standaard optie Bosch Intuvia display:
€ 1.016,90 Bosch Kiox Cockpit:
Bosch Nyon Cockpit:
Standaard optie Voordrager:
€ 101,90 Geen voodrager:
Voordrager met laadvloer:
Standaard optie
Standaard optie

Standaard optie
€ 152,90
€ 304,90
Standaard optie
€ 101,90

Specificaties
Standaard
Fiets Type
Voorlicht
Achterlicht
Handvatten
Zadel
Slot
Display
Zadelpen
Stuur
Velgen
Crankstel
Bel
Spatborden
Stuurpen
Pedalen
Remmen
Ketting
ACCU
Kettingbescherming
Bagagedrager
Balhoofd
Zadelklem
Buitenbanden
Binnenbanden
Voorwielnaaf
Achterwielnaaf
Voorblad
Schakelhendel
Strap
Tandwiel
Motor
Geveerde voorvork
Framehoogte [cm]
RX Hardware

Elektrische fietsen
Supernova mini 2
Casual
Ergon ergonomic
Selle Royal New Lookin Moderate Male
ABUS Shield
Bosch Intuvia; Bosch Kiox; Bosch Nyon; Bosch SmartphoneHub
Cane Creek New Thudbuster ST
Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu
Mach1 650, 28"
FSA/Riese & Müller, 170 mm
Billy
SKS A56R
Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration,
adjustable angle, Alu
VP-183
Magura MT4, disc brake
Gates drive belt CDX
Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh; Bosch PowerTube 625
Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh; Bosch PowerTube 500 Vertical, 36 V, 13,4 Ah/500Wh
Riemenschutzring
Riese & Müller, MIK
Acros IntegrationX, block lock
Kalloy SC-201, 40,0 mm
Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex
Schwalbe AV17
Novatec Disc 32H
Enviolo 380, 36H
55T, for Gates drive belt CDX
Enviolo grip shift, continuous
Bibia
24T, for Gates drive belt CDX
Performance Line CX (Gen4)
Suntour XCR32, tapered, black
46 cm; 49 cm; 53 cm; 56 cm
RX Chip (für RX Services)

In 1945 begonnen onder de leiding van de heer Scholten, is Scholten Fietsgoed al 75 jaar uw tweewielerspecialist. Gevestigd
in hartje Zwolle en met filialen in Stadshagen en Zwolle Zuid, vindt u bij ons een grote collectie fietsen in allerlei segmenten.
Van e-bikes en speed pedelecs, stadsfietsen en kinderfietsen, tot racefietsen, mountain- en trekkingbikes. Of u nu bij
Scholten Fietsgoed komt voor een nieuwe fiets, accessoires of een reparatie: wij beloven dat u bij ons écht goed fietst!

Grootste fietsenwinkel in de omgeving
Middenin het centrum van Zwolle vindt u ons hoofdfiliaal, dat met 1600m² de grootste fietsenwinkel in de omgeving is. In onze
showroom van twee verdiepingen presenteren we meer dan 350 fietsen van bekende merken als Batavus, Cortina, Gazelle, Cube,
Specialized, Koga, etc. We adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en nodigen u uit om diverse fietsen zelf uit te
proberen. Zo vinden we samen de fiets die bij u past!

Ons aanbod van elektrische fietsen is de laatste jaren flink uitgebreid,
waaronder met exclusieve high speed fietsen – speed pedelecs – van
Stromer en Riese & Muller.
Naast fietsen hebben wij een ruime collectie fietsaccessoires en -kleding om
uw fietservaring compleet te maken.
Op de eerste verdieping presenteren wij racefietsen, mountainbikes, tour- en
trekkingfietsen in verschillende prijsklassen. In onze retul bikefitting-ruimte
kunnen wij een complete lichaamsanalyse uitvoeren om u te voorzien van
professioneel advies over uw positie en houding op de fiets.

Onze fietsenwinkels
Naast ons hoofdfiliaal in Zwolle centrum, vindt u filialen van Scholten
Fietsgoed in Stadshagen en Zwolle Zuid. Hier sluit onze collectie naadloos
aan bij de wensen en behoeften van de inwoners van de wijk. Daarnaast
vindt u hier een greep uit de meest gangbare modellen van diverse merken.
Als u een fiets bij ons koopt, kunt u uiteraard bij al onze filialen terecht voor
onze service en garantie.

“Wij zijn een echt familiebedrijf: opgericht door
opa Scholten in 1945, groot gemaakt door mijn
ouders Wim en Dini Wouters en door mij verder
uitgebouwd. Onze betrokken en trouwe
medewerkers hebben, net als ik, echt hart voor
de zaak.
De missie van Scholten Fietsgoed is om ervoor
te zorgen dat u écht goed fietst. We geven u het
beste advies, dragen alternatieven aan en
vinden altijd hetbeste product wat bij uw
gebruikersdoel en budget past. Onze belofte is
dat u als tevreden klant bij ons wegfietst!”
Monique Wouters
Eigenaar Scholten Fietsgoed

Onze Mechaniekers
Bij storingen en voor onderhoud en reparatie van uw (elektrische) fiets bent u bij Scholten Fietsgoed aan het juiste adres. Elke dag
staan onze gediplomeerde en ervaren monteurs klaar om u van de beste service en garantie te voorzien. Bij de jongens van de
werkplaats is iedere (elektrische) fiets in goede handen!
Een fiets, onderdelen of accessoires kopen of uw fiets laten herstellen: dat doet u natuurlijk in Zwolle bij Scholten Fietsgoed. Wij
zorgen ervoor dat u altijd goed fietst en zien u graag in een van onze filialen!
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