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Typisch Puch,
bijzonder Puch in 
2010!

Puch, een fietsmerk  dat zich al meer 

dan 100 jaar laat inspireren door en voor 

fietsliefhebbers. Dit was ook de gedachte 

van Johann Puch, de oprichter van het 

in 1899 ontstane ‘Johann Puch - Erste 

Steiermarkische Fahrrad-Fabriks AG’. 

De 100.000ste fiets werd al geassembleerd 

in 1908, maar men bleef zoeken naar 

verbeteringen en details. Al in 1914 stond er 

aan de Puchstrasse 85 in Graz (Oostenrijk) 

een fabriek waar 1100 medewerkers actief 

waren om 16.000 fietsen, 300 motorfietsen 

en 300 automobielen te produceren. Sinds 

1997 is Puch onderdeel van Europa’s grootste 

fietsgroep Cycleurope, met een jaarproductie 

van ongeveer 1,3 miljoen fietsen en een 

distributie naar 60 landen over de hele wereld. 

Voor u als fietsliefhebber een voordeel van 

schaalgrootte. 

Een fiets blijft een fiets, maar... er is uiteraard 

veel veranderd! Met een juist gekozen fiets kunt u 

heerlijk genieten van de frisse buitenlucht, fluitend 

naar uw werk gaan of geweldige reizen maken. Voor 

de 2010 collectie van Puch is niet alleen gedacht 

aan de kwaliteit welke bij een merkfiets hoort, 

maar ook de uitstraling en een “eigen” identiteit 

zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor deze 

collectie. In het bijzonder onze “specials” zijn een 

regelrecht “design”-product!

Daarnaast leveren wij voor de collectie van 2010 een 

Puch fiets die een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding 

kent en voorzien is van de allernieuwste onderdelen van 

toeleveranciers. Ieder model is specifiek samengesteld 

voor de juiste doelgroep, betaalbaar maatwerk dus! 

Of u nu op zoek bent naar een Hollandse hybride, een 

degelijke stadsfiets of een sportief model, de Puch-collectie 

biedt alle facetten voor jarenlang veilig en comfortabel 

fietsplezier. De collectie elektrische fietsen kent zelfs 2 

systemen, om iedere consument die “elektrisch” wil fietsen 

een ruime keuze te geven uit 4 verschillende modellen. 

Puch fietsen worden uitsluitend verkocht via de vakhandel. 

Ons geselecteerde dealernetwerk in Nederland heeft de 

juiste kennis en techniek in huis om u te adviseren over de 

aanschaf van een nieuwe Puch fiets! Wij wensen u alvast veel 

rijplezier toe! 

Country Plus 
 
Deze luxe lichtgewicht trekkingfiets, met intern kabelsysteem, heeft alles wat een sportieve fietser kan 
wensen. Hij is uitgevoerd met Shimano LX met 27 versnellingen en een naafdynamo. Hoogwaardige
afwerking met de instelbare verende voorvork en zadelpen. Met de eenvoudige multi verstelbare
stuurpen bepaald u in een handomdraai de perfecte zitpositie.
Prachtige zwarte velgen, met een 9x4 spaakpatroon, complementeren deze alleskunner.
Verkrijgbaar in de kleur ijs grijs. Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 749,-

Country
 
Het moderne en sportieve lichtgewicht aluminium frame met intern kabelsysteem is uitgevoerd met 
Shimano Alivio met 21 versnellingen en naafdynamo. Een prima verende voorvork en zadelpen geven alle 
comfort voor een heerlijke fietstocht. Compleet met oversized verstelbare stuurpen en zwarte velgen 
met een 18x2 spaakpatroon. 
Verkrijgbaar in de kleur donker blauw. Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 599,-
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Hybride

Excellent Plus 
 
Prachtig nieuw luxe en lichtgewicht aluminium hybride frame met intern kabelsysteem, uitgevoerd met 
Shimano Nexus 8 versnellingen, rollerbrakes voor en achter en naafdynamo. Instelbare verende voorvork 
en verende zadelpen, compleet met een multi verstelbare stuurpen, gel zadel en TAG slot. Zwarte velgen 
met 9x4 spaakpatroon voor een super design. Alle luxe die u als fietser maar kunt wensen, deze fiets 
heeft het. Verkrijgbaar in de kleur ijs grijs.
Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 749,-

Prestige Plus 
 
Lichtgewicht aluminium frame met intern kabelsysteem, uitgevoerd met Shimano Nexus 7
versnellingen, rollerbrakes voor en achter en naafdynamo. Voorzien van verende voorvork en
zadelpen en eenvoudig te verstellen stuurpen. De damesuitvoering heeft een lage en brede instap.
Verkrijgbaar in de kleur carbon zwart / zilver. Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 599,-

Prestige
 
Lichtgewicht aluminium frame met intern kabelsysteem, uitgevoerd met Shimano Nexus 3
versnellingen, rollerbrakes voor en achter en naafdynamo. Voorzien van verende voorvork en zadelpen 
en een eenvoudig te verstellen stuurpen. De moderne kleurstelling geeft deze fiets een prachtige
uitstraling. Het dames frame is voorzien van een brede en lage instap.
Verkrijgbaar in de kleur zilver / wit. Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 519,-

Excellent
 
Deze luxe lichtgewicht aluminium hybride heeft een frame met intern kabelsysteem, uitgevoerd
met Shimano Nexus 7 versnellingen, rollerbrakes voor en achter en naafdynamo. Instelbare verende
voorvork en verende zadelpen en wordt compleet gemaakt door een multi verstelbare stuurpen. 
Zwarte velgen met 9x4 spaakpatroon. Verkrijgbaar in de kleur donker blauw.
Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 699,-
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Style
 
Een beauty om mee naar school te gaan, snel wat boodschappen te doen of een heerlijk
ritje te maken. Het aluminium frame met intern kabelsysteem is uitgevoerd met Shimano 
Nexus 3 versnellingen met rollerbrakes voor en achter plus naafdynamo. 
Dit alles maakt de fiets zeer bijzonder. De verende voorvork en verstelbare stuurpen
maken de fiets helemaal top!
Verkrijgbaar in de kleuren zwart (heren) en wit (dames). 
Maten heren 50, 55, 60 en 65 cm. Dames 45, 50, 55 en 60 cm.

adviesprijs  E 499,-

Fresh Plus
 
Deze opvallende fiets, voor een ongekende prijs, komt helemaal tot leven door de mooie kleurstelling.
Het aluminium frame, met intern kabelsysteem, is uitgevoerd met Shimano Nexus 7 versnellingen,
rollerbrake achter en krachtige v-brake rem voor.
De naafdynamo, verende voorvork, aluminium bagagedrager en verstelbare stuurpen zorgen verder
voor alle comfort. 
Verkrijgbaar in de kleur carbon zwart / zilver (heren) en zilver / wit (dames). 
Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 529,-

Fresh
 
Deze populaire fiets, voor een ongekende prijs, zal veelvuldig gezien worden dit seizoen.
Het aluminium frame, met intern kabelsysteem, is uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen,
rollerbrake achter en krachtige v-brake rem voor.
De naafdynamo, verende voorvork, aluminium bagagedrager en verstelbare stuurpen zorgen verder
voor alle comfort. 
Verkrijgbaar in de kleur donker blauw / zilver (heren) en wit / baby blauw-mint (dames). 
Maten heren 50, 55 en 60 cm. Dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 449,-

Style Plus
 
Deze trendy fiets is om gezien te worden. Het aluminium frame met intern kabelsysteem is 
uitgevoerd met Shimano Nexus 7 versnellingen met rollerbrakes voor en achter plus naafdynamo. 
De verende voorvork en zadelpen zorgen samen met de handzame verstelbare stuurpen voor 
optimaal rijcomfort. 
Verkrijgbaar in de kleuren zilver (heren) en zwart (dames). Maten heren 50, 55, 60 en 65 cm. 
Dames 45, 50, 55 en 60 cm.

adviesprijs  E 579,-
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Limited
 
De sterke en stabiele fiets die je iedere dag weer brengt waar je moet zijn.
Dit door het oversized Hi-Ten frame, uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen met
rollerbrakes voor en achter. 
Extra stevige stalen bagagedrager en batterijverlichting voor en achter maakt dit een
meer dan functionele fiets. 
Verkrijgbaar in de kleur donker blauw. Maten: heren 50, 55, 60 en 65 cm.
Dames 45, 50, 55 en 60 cm.

adviesprijs  E 399,-

Limited Trendy
 
Het sterke oversized Hi-Ten frame is er ook met een ander frame voor de dames, 
uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen, rollerbrakes voor en achter. 
Extra stevige stalen bagagedrager en spatborden zorgen voor tijdloos fietsplezier. 
Verkrijgbaar in de kleur paars.  Maten dames 45, 50, 55 en 60 cm.

adviesprijs  E 399,-

Tradition
 
Dezelfde fiets als de Tradition Plus maar dan uitgevoerd met Shimano remnaaf. 
Ook hier zijn de wielen van RVS zwart gelakt met extra dikke spaken.
De extra stevige stalen bagagedrager en zijstandaard hebben zo alle bekende eigenschappen 
van een omafiets. Compleet met batterij koplamp en LED achterlicht.
Verkrijgbaar in de kleuren zwart of wit. Maten 50 en 57 cm.

adviesprijs  E 319,-

Tradition Plus
 
De echte klassieker met een modern vleugje door het oversized Hi-Ten frame,
uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen met rollerbrakes voor en achter. 
De super degelijke wielen zijn van RVS zwart gelakt met extra dikke spaken. 
Een extra stevige stalen bagagedrager en zijstandaard hebben zo alle bekende
eigenschappen van een omafiets. Compleet met batterij koplamp en LED achterlicht.
Verkrijgbaar in de kleuren zwart of wit. Maten 50 en 57 cm.

adviesprijs  E 449,-
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City
 
Een All-road stadsfiets met een oversized aluminium frame, uitgevoerd met Shimano Nexus 3 
versnellingen met rollerbrakes voor en achter. 
De naafdynamo zorgt altijd voor voldoende licht. 
De wielen zijn super degelijk door RVS velgen en extra dikke RVS spaken. 
De stevige aluminium bagagedrager en verstelbare stuurpen maakt dit een echte solide 
stadsfiets . 
Verkrijgbaar in de kleur olie blauw / nymph blauw. Maten heren 50, 55 en 60 cm.
Maten dames 45, 50 en 55 cm.

adviesprijs  E 499,-

City Easy
 
Dit oversized aluminium dames frame, met een extra brede en lage instap, voldoet
aan alle hoogwaardige eisen, zo is deze uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen 
en rollerbrakes voor en achter. 
De RVS velgen met extra dikke spaken kunnen dus zeker tegen een stootje. 
Verkrijgbaar in de kleur olie blauw / nymph blauw.  Maten dames 45, 50, 55 cm.

adviesprijs  E 499,-

Elegance Plus
 
Een unieke moeder-kind fiets door het oversized aluminium frame met
extra lage en brede instap. Uitgevoerd met Shimano Nexus 7 versnellingen
met rollerbrakes voor en achter. Het comfortabele brede stuur zorgt voor 
een ideale zitpositie.  RVS velgen, met extra dikke spaken, zorgen voor 
probleemloos fietsen. 
Daarnaast afgemonteerd met een speciaal verlengde aluminium
bagagedrager en sportieve spatborden met bloemmotief.
Verkrijgbaar in de kleur parelmoer wit. Maten dames 45, 49, 53 en 57 cm.

adviesprijs  E 649,-

Elegance
 
Dit oversized aluminium frame, met extra lage en brede instap, is uitgevoerd met 
Shimano Nexus 3 versnellingen met rollerbrakes voor en achter. 
Een dubbele klapstandaard zorgt voor de maximale stabiliteit. 
Zo ook de RVS velgen met extra dikke spaken. De speciaal verlengde aluminium 
bagagedrager maakt de montage van een kinderzitje heel eenvoudig. 
Verkrijgbaar in de kleur baby blauw-mint. Maten dames 45, 49, 53 en 57 cm.

adviesprijs  E 569,-

Kelvin Plus
 
Een comfortabel lichtgewicht vouwfiets die zeer compact is door het aluminium frame
met extra lage en brede instap, Uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen met remnaaf.
Geheel compleet met spatborden, bagagedrager en batterijverlichting voor en achter. 
Verkrijgbaar in de kleur zwart. Maat 38 cm ( 20 inch )

adviesprijs  E 429,-

Kelvin
 
Deze compacte vouwfiets is zowel sportief als degelijk door het aluminium frame met 
extra lage en brede instap, uitgevoerd met Shimano remnaaf. 
Geheel compleet met spatborden, bagagedrager en batterijverlichting voor en achter. 
Verkrijgbaar in de kleur donker blauw. Maat 38 cm. ( 20 inch )

adviesprijs  E 379,-
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Crunch 1899 
 
Dit succesmodel is nu ook verkrijgbaar met bruine handvatten, zadel en dezelfde kleur banden.
De basis van dit topmodel wordt nog steeds gevormd door het oversized aluminium cruiser 
frame, uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen met terugtraprem. 
Een extra stevige voordrager, voor alles wat je maar wilt meenemen en compleet met slot en
batterijverlichting. Verkrijgbaar in de kleur zwart. 
Maten 51, 55 en 59 cm. ( heren ) en  47, 51 en 55 cm. ( dames )

adviesprijs  E 499,-

Crunch Plus 
 
Dit is de fiets waarmee je laat zien wie je bent en waar je voor staat…..
Het oversized aluminium cruiser frame, uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen met
terugtraprem, is de topper uit onze specials. De extra stevige voordrager, waarbij de koplamp
is weggewerkt aan de binnenzijde, ziet er stoer uit maar is uiteraard ook heel functioneel.
Verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of hoogglans wit in zowel dames als herenuitvoering.
Maten 51, 55 en 59 cm. ( heren ) en  47, 51 en 55 cm. ( dames )

adviesprijs  E 479,-

Crunch Elle 
 
De dames fiets ‘PUCH for ELLE’ voor fashion minded people!
Het prachtige oversized aluminium cruiser frame, uitgevoerd met Shimano Nexus 3 
versnellingen met rollerbrakes voor en achter. 
En let ook op de extra details zoals het prachtig ELLE zadel, handvatten en transfers.
Verkrijgbaar in de kleur hoogglans wit. Maten  47, 51 en 55 cm. ( dames )

adviesprijs  E 549,-

Crunch 
 
Dit is de fiets waarmee je laat zien wie je bent en waar je voor staat…..
Het oversized aluminium cruiser frame, uitgevoerd met Shimano remnaaf, 
is een ideale fiets voor in de stad. Samen met de extra stevige voordrager, 
waarbij de koplamp is weggewerkt aan de binnenzijde, ziet de fiets er stoer 
uit maar is deze tegelijkertijd ook heel functioneel. 
Verkrijgbaar in de kleur mat zwart.
Maten 55 en 59 cm. ( heren ) en 51 en 55 cm. ( dames )

adviesprijs  E 399,-

Storm Plus 
 
Deze oversized aluminium pick-up fiets voldoet aan de allerlaatste mode: stoer, trendy en hip in één! 
Uitgevoerd met Shimano Nexus 3 versnellingen met remnaaf en een extra stevige voordrager.
Compleet geleverd met slot en LED verlichting. 
Verkrijgbaar in de kleur zwart ( heren ) en kiwi groen ( dames ). 
Maten 51 en 55 cm. ( heren ) en 47 en 51 cm. ( dames )

adviesprijs  E 479,-

Storm
 
Deze nieuwe aluminium transport fiets is er ook met een Shimano remnaaf.
De ballonbanden zorgen voor een hedendaagse trendy look. 
Extra stevige voordager en compleet met slot en verlichting. 
Verkrijgbaar in de kleuren brons ( heren ) en zwart ( dames ).
Maten 51 en 55 cm. ( heren ) en 47 en 51 cm. ( dames )

adviesprijs  E 399,-
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Pantafive 
 
Geheel nieuw aluminium hydroformed slooping frame uitgevoerd met Shimano Deore met
27 versnellingen en Shimano Deore hydraulische schijfremmen.
Ideaal rijgedrag door de instelbare verende voorvork met lock out en verende zadelpen. Daarnaast kan 
de zithouding eenvoudig aangepast worden door de verstelbare stuurpen en wordt hij compleet geleverd 
met barends.  De zwarte velgen met 8x4 spaakpatroon maken van deze fiets helemaal een topper! 
Verkrijgbaar in de kleur zwart / wit. Maten 51, 55 en 59 cm.

adviesprijs  E 549-

Kartefour
 
Het lichte aluminium hydroformed frame is uitgevoerd met een Shimano Alivio met 24 versnellingen,
deze zullen zorgen voor uitstekende schakelprestaties.
De prima functionerende verende voorvork en zadelpen zorgen voor een comfortabel rijgedrag. 
De verstelbare stuurpen is in een handomdraai te vertellen. Het strakke rechte stuur is compleet met 
barends. 
De sterke zwarte velgen, met 8x4 spaakpatroon, lopen probleemloos. 
Verkrijgbaar in de kleur kiwi groen / wit. Maten 51, 55 en 59 cm. 

adviesprijs  E 449,-

Terrathree
 
Het stijve aluminium frame is de basis voor een prima instapper.
Hij is uitgevoerd met Shimano Acera met 24 versnellingen, verende voorvork en zadelpen.
En compleet met verstelbare stuurpen zodat je er zo mee wegrijdt. 
Dit instap model wordt zelfs al geleverd met prachtige zwarte velgen met 8x4 spaakpatroon. 
Verkrijgbaar in de kleur muis grijs / wit. Maten 47, 51 en 55 cm.

adviesprijs  E 349,-

Dragon 2
Full Hi-Ten frame Freestyle 360, Tektro remmen en remgrepen,
side steps, three-piece cranckstel en 48 spaaks heavy duty
wielset. Verkrijgbaar in de kleur mat zwart. Maat 27 cm (20 inch).

adviesprijs  E 249,-

Dragon 1
Full Hi-Ten frame Freestyle 360, Tektro remmen en remgrepen,
side steps, one-piece cranckstel en 48 spaaks wielen.
Verkrijgbaar in de kleur mat wit / mat zwart. Maat 27 cm (20 inch).

adviesprijs  E 219,-

Zulu
 
Dit prachtige aluminium hydroformed slooping frame is uitgevoerd met Shimano SLX
met 27 versnellingen. Compleet geleverd met hoogwaardige onderdelen zoals een instelbare
verende voorvork en half hoge zwarte velgen met een 8x4 spaakpatroon. 
Verkrijgbaar in de kleur wit. Maten 48, 53 en 58 cm.

adviesprijs  E 549-

X-ray 
 
Het hoogwaardige aluminium hydroformed slooping frame is uitgevoerd met
Shimano Alivio 24 versnellingen met V-brakes en zal zodoende doen wat
je van hem vraagt. De verende voorvork zorgt voor veel comfort en de zwarte
velgen met 8x4 spaakpatroon zogen voor de juiste look. 
Verkrijgbaar in de kleur hemel blauw. Maten 38, 43, 48 en 53 cm. 

adviesprijs  E 449,-

Zero
 
Een stijf aluminium frame, uitgevoerd met Shimano Acera met
21 versnellingen, vormen de basis voor deze scherp geprijsde MTB.
Hij wordt geleverd met mechanische schijfrem voor, V-brake achter 
en een verende voorvork. 
Verkrijgbaar in de kleur rood. Maten 43, 48, 53 en 58 cm.

adviesprijs  E 349,-

Alpha
 
Het aluminium frame is uitgevoerd met Shimano 21 versnellingen,
een verende voorvork en zwarte onderdelen. Een ideale opstapper
voor wie het MTB gevoel wil gaan ervaren.
Verkrijgbaar in de kleur zwart. Maten 38, 43, 48 en 53 cm.

adviesprijs  E 249,-
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Boost Plus
 
Luxe uitgevoerde E-bike met een 10 Ah Lithium-Ion Mangaan accu met een zeer ruim bereik
van 80 – 90 km. De centrale plaatsing van de accu en motor in het midden van de fiets
zorgen voor een comfortabel rijgedrag van de fiets. Tevens is de fiets voorzien van
Shimano Nexus 8 versnellingen en een verende voorvork met geïntegreerde koplamp.
Een verende zadelpen zorgt voor eindeloos fietsplezier. De fiets is voorzien van een
gemakkelijk te bedienen display en een afneembare accu zodat deze overal op te laden is.

- Donker blauw / parelmoer wit of diep aubergine / zilver
- Aluminium frame met intern kabelsysteem
- Zoom Swift voorvork met geïntegreerde “Spanninga koplamp”
- Shimano Nexus 8, rollerbrakes voor en achter en naafdynamo
- Panasonic (250 watt) borstelloze gelagerde motor
 met in de aandrijving geïntegreerde krachtsensor
- Low - Medium - High (3 standen)
- Accu: 10Ah Lithium - Ion Mangaan (26 volt) met slaapfunctie
- Actieradius: circa 90 km (afhankelijk van weersomstandigheden,
   terrein en lichaamsgewicht. Optimale omstandigheden)
- Gewicht: ca. 25,9 kg
- Heren maten: 50, 55 en 60 cm
- Dames maten: 45, 50 en 55 cm

adviesprijs  E 1999,-

Boost
 
E-bike met een 8 Ah Lithium-Ion Mangaan accu met een bereik van 60 – 70 km. 
De centrale plaatsing van de accu en motor in het midden van de fiets zorgt voor 
een comfortabel rijgedrag van de fiets. De fiets is tevens voorzien van Shimano 
Nexus 7 versnellingen en verende voorvork en zadelpen. Tevens heeft het een 
gemakkelijk te bedienen display en een afneembare accu zodat deze overal op 
te laden is.

- Donker blauw / zilver
- Aluminium frame met intern kabelsysteem
- Zoom Swift voorvork met geïntegreerde “Spanninga koplamp”
- Shimano Nexus 7, rollerbrakes voor en achter en naafdynamo
- Panasonic (250 watt) borstelloze gelagerde motor
   met in de aandrijving geïntegreerde krachtsensor
- Low - Medium - High (3 standen)
- Accu: 8Ah Lithium - Ion Mangaan (26 volt) met slaapfunctie
- Actieradius: circa 70 km (afhankelijk van weersomstandigheden,
   terrein en lichaamsgewicht. Optimale omstandigheden)
- Gewicht: ca. 25,3 kg
- Heren maten: 50, 55 en 60 cm
- Dames maten: 45, 50 en 55 cm

adviesprijs  E 1799,-
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Tempo Plus
 
Stijlvolle E-Bike voorzien van een 10 Ah Lithium-Polymeer accu met een bereik van ruim 70 km
en krachtige voorwiel aandrijving. Comfortabele Shimano Nexus 7 versnellingen met een
gesloten kettingkast en voor de dames voorzien van een extra lage en ruime instap. Verder 
uitgerust met een verende voorvork en zadelpen. Voorzien van een overzichtelijk digitale
display met EASY-SHIFT button die zowel de huidige snelheid, het totaal aantal gereden
kilometers en batterij niveau weergeeft. De eenvoudig uitneembare accu in de drager kan
zowel in de fiets als los opgeladen worden.

- Olie blauw / Nymph blauw
- Aluminium frame met intern kabelsysteem en geïntegreerd balhoofdstel
- Zoom Swift verende voorvork
- Shimano Nexus 7 versnelling
- Shimano Rollerbrake achter en V-Brake rem voor. Tevens voorzien van een Safety rem
  die de ondersteuning direct stopt.
- Trans-X voorwiel aandrijving (250 watt gelagerd)
- Duidelijke display met kilometer teller functie en EASY-SHIFT button voor de drie te kiezen  
  ondersteuningsprogramma’s: Economy – Cruising - Climbing
- Afneembare Trans-X 10Ah Lithium-Polymeer accu (krachtiger en langere levensduur) 24 volt
- Gewicht: ca 25,9 kg
- Heren maten: 51, 55 en 59 cm
- Dames maten: 47, 51 en 55 cm

adviesprijs  E 1699,-

1918
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Tempo
 
Sportieve E-Bike voorzien van een 10 Ah Lithium-Polymeer accu met een bereik van 
ruim 70 km en krachtige voorwiel aandrijving. De Shimano Alivio 8 speed versnel-
ling maakt deze fiets in combinatie met de elektrische ondersteuning zeer efficiënt 
en lichtlopend en is tevens uitgerust met een verende voorvork en zadelpen.
Voorzien van een overzichtelijk digitale display met EASY-SHIFT button die zowel 
de huidige snelheid, het totaal aantal gereden kilometers en batterij niveau
weergeeft. De eenvoudig uitneembare accu in de drager kan zowel in de fiets als 
los opgeladen worden.

-  Zwart/Zilver
-  Aluminium frame met intern kabelsysteem
-  Zoom Swift verende voorvork
-  Shimano Alivio 8 versnellingen
-  V-Brake rem voor en achter. Tevens voorzien van een Safety rem die de
 ondersteuning direct stopt.
- Trans-X voorwiel aandrijving (250 watt gelagerd)
-  Duidelijke display met kilometer teller functie en EASY-SHIFT button voor de drie
 te kiezen  ondersteuningsprogramma’s: Economy – Cruising - Climbing
- Afneembare Trans-X 10Ah Lithium-Polymeer accu (krachtiger en langere
 levensduur) 24 volt
- Gewicht: ca. 24,9 kg
- Heren maten: 50, 55 en 60 cm
- Dames maten: 45, 50 en 55 cm 

adviesprijs  E 1499,-



Vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen en geldig vanaf 1 april 2010.

Wijzigingen in prijs, uitvoering, alsmede geringe verschillen tussen afgebeelde en werkelijke kleuren voorbehouden.

Cycleurope Industries SA
Kantoor Nederland
Marssteden 29
7547 TE Enschede
Nederland
Telefoon 0900 2025 764*
www.puch-fietsen.nl

* Consumentenlijn 0,15 cent p.m.

Uw PUCH dealer:


