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ROETZ ROAD+ & VIGOUR+ | ELECTRIC LIFESTYLE BIKES
E-BIKES MADE BEAUTIFUL

Roetz-Bikes presenteert de volgende generatie e-bikes: Electric Lifestyle Bikes! We
hebben twee e-bike modellen ontwikkeld met geweldige prestaties, én met zeer
aansprekend looks. Door een combinatie van circulariteit, techniek en vakmanschap
introduceren we een collectie van unieke lichtgewicht e-bikes, met de esthetiek en
vorm van een originele vintage fiets.
Met een Road+ en Vigour+ e-bikes van Roetz, heb je altijd de wind in de rug. Je
zoeft door de stad op dé ultieme lifestyle fiets, met trapondersteuning! De retro
design fiets heeft elektrische ondersteuning door middel van de ZEHUS Bike © allin-one naaf met motor en geïntegreerde accu in de achternaaf. Deze elegante
oplossing, met bijna onzichtbare batterij heeft geresulteerd in een zeer elegante en
lichtgewicht e-bike met een gewicht van maar 16 kg.

De geintegreerde all-in-one naafoplossing

EEN E-BIKE VOOR 18 TOT 80

De Roetz e-bike wordt uitgevoerd in modieus Matt Ocean Blue, Matt Army Green,
Pastel Green of Matt Black. Roetz e-bikes hebben een circulair en modulair design, en
dragen daarom bij aan een duurzame toekomst op basis van hergebruik en
herproductie.

\
Vigour+ e-bike, ook verkrijgbaar met lage instap

Road+ e-bike, ook verkrijgbaar als heren model
E-BIKES MET EEN CIRCULAIR ONTWERP

Voor de fietsproductie hergebruikt Roetz-Bikes zorgvuldig geselecteerde fietsframes
en transformeert deze tot échte retro design e-bikes. Door achtergelaten fietsen een
nieuw leven te geven, worden tonnen aan waardevolle grondstoffen bespaard.
Daarnaast streeft Roetz ernaar om nieuwe materialen zoveel mogelijk lokaal in te
kopen. In onze fabriek in Amsterdam worden de fietsen met de hand geproduceert,
afgemonteerd en Ready-to-Ride verstuurd naar consumenten en dealers in heel
Europa. We proberen daarbij karton en ander onnodig verpakkingsmateriaal zoveel
mogelijk te voorkomen.

EEN TWEEDE KANS VOOR ONBENUT TALENT IN DE ROETZ FAIR FACTORY

Bij Roetz geloven we in tweede kansen voor onbenut talent, en streven we naar een
circulaire en inclusieve samenleving. In ons opleidingsprogramma, begeleiden onze
leermeesters de Roetz makers, bij het leren van het vak van fietsmonteur, het halen
van een diploma, en het vinden van een baan. We geloven in het ontdekken van
verscholen talent in plaats van het benadrukken van tekortkomingen.

JOIN OUR RIDE TO A BETTER WORLD!

SPECIFICATIES ROAD+ LADIES

Uniek stalen frame uitgevoerd in Matt Ocean Blue
Framemaat geschikt voor lichaamslengte 165 – 180cm
Lichtgewicht E-bike (circa 16 kg)
All-in-one e-bike naaf (geen kabels)
250 Watt motor en koppel van 30Nm met boost tot 40Nm
30V Li-ion, 176 Wh batterij
Actieradius: tot 50 km
Uniek stalen frame
Kettingscherm in framekleur
Aluminium spatborden
Voordrager met bagageklem
LED batterij verlichting voor en achter
Schwalbe Road Cruiser banden (28”)
Hoogwaardige crank en pedalen
Axa Solid Plus slot met optioneel een extra insteekketting
Aluminium velgen
Extra dikke RVS spaken (13G)
Geschikt voor dragers en kinderzitjes
De instellingen van de Roetz e-bikes kunnen standaard naar wens worden
aangepast met een gebruiksvriendelijke app
− Optioneel worden Roetz e-bikes geleverd met handige remote control welke
op het stuur bevestigd kan worden. De remote stelt de gebruiker in staat om
de support niveaus te wijzigen en voorziet in een turbo boost modus
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Remote control, met turbo boost knop, te bevestigen op het
stuur en gemakkelijk met de hand te bedienen

