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Stromer ST3 Comfort
Eindelijk is die er dan! de opvolger van de Stromer ST2 namelijk de ST3. Wat een gave fiets om te zien
en wat een enorme verandering zijn er aangebracht. De rij-eigenschappen doen er nog is een schepje
boven op. Enorm stabiel, dankzij het nieuwe frame geometrie, grotere wielen namelijk 27.5 inch, Pirelli
banden voor de grip, geintegreerd cockpit, geen kabels en zo kunnen we doorgaan.
Stromer ST3 MotorMet deze nieuw ontwikkelde SYNO Drive II-motor met nog meer vermogen 820 watt
en maar liefst 44Nm koppel mag deze dan ook echt krachtiger, stiller en sneller zijn dan zijn
voorganger. Aangestuurd door nog steeds de grootste batterij die er te krijgen is zorgt dit tegelijkertijd
voor een enorm haalbare actieradius. De recuperatie, wat er ook nog eens in zit, zorgt ervoor dat u uw
actieradius nog eens vergroot.
veiligheid
Ondanks dat deze fiets enorm snel gaat is er wel degelijk aan de veiligheid gedacht. Deze fiets is
ontworpen met een hoge veiligheidseisen. Pirelli banden die voor de enorme grip zorgen, tevens ook te
verkrijgen in winterversie. Verder beschikt deze fiets ook over een standaard dagrij-licht, met deze Led
verlichting, die altijd aanstaat, bent u nog beter te zien. Het remsysteem waar de Stromer over beschikt
is niet zomaar een remsysteem speciaal ontworpen, voor afgemonteerd met vier zuigers en achter met
twee remzuigers zorgt het ervoor dat u heel snel stil kunt staan op een veilige manier.
Ideale framegeometrie
Grotere wielen, lagere trapas, sterker en stabieler frame, Pirelli banden, grote batterij en uiterst
wendbaar. Kortom: alle wensen van een forens zijn weggewerkt in deze nieuwe Stromer ST3.
Comfort
Het hoofdstuk comfort is ook behandeld bij de Stromer ST3, zo kunt u nu kiezen om iets rechter op te
gaan zitten. U kunt ervoor kiezen om andere Stromer sturen te monteren, mocht u daarmee nog niet u
ideale zit halen dan beschikt de Stromer ook over een andere stuurpen die u een rechtere zit zult geven.
Omni-display
Dankzij de OMNI kunt u maximaal profiteren van de digitale wereld. Daar waar Stromer de verbinding
voor de fiets verzorgd met 3G kunt u de fiets koppelen aan uw eigen Stromer App. Nu kunt u ook naast
het optimaliseren van de instellingen ook de motor naar u wens afstellen. De diefstalbeveiliging en de
locatie-optie die ook door deze slimme techniek aanwezig geeft u meer zekerheid. Verder is de Omni
ook uitgerust met Bluethoot dit is ideaal voor het seamless-ride systeem, dat houd in als u wegloopt
van de fiets het automatisch op slot gaat. Kortom: een staaltje techniek! kom snel eens langs om alles
uit te proberen. Besturingssystemen zijn Voor IOS en Android-smartphones
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aantal versnellingen

11-speed

materiaal voorvork

Aluminium

accu

814Wh, 983Wh

maximale snelheid km/u

45

dagrij-verlichting

Ja

merk

Stromer

frame maten

M

motor output (wattage)

820 W

frametype

Comfort

motorpositie

Achterwiel

hoofdlamp

Roxim Z4E Pro (900 lumen)

motortechniek

Syno Drive II

kenteken

Ja

schakelgroep

Shimano XT/SLX Microshift

kleur

Zwart, Wit

type

ST3

koppel motor nm

44 NM

wielmaat inch

27.5

