
Classic

De LinBike Classic E Drive maakt het de 

fietser zo makkelijk mogelijk, maar blijft 

hierbij dicht bij de vertrouwde dimensies 

van de traditionele fiets. Hierdoor maakt 

u zonder gewenning de overstap naar 

groter gemak en meer veiligheid.

Elektrisch

Een zeer lage instap én elektrische 

trapondersteuning, dat biedt de LinBike 

Classic E Drive. Door de plaatsing van de 

motor in het voorwiel en de accu onder 

de bagagedrager wordt het gewicht 

van de trapondersteuning netjes 

verdeeld over de hele fiets. 



Specificaties

Opties

De LinBike Classic E Drive blaast nieuw 

leven in uw fietscarrière. Op- en afstappen 

wordt een fluitje van een cent dankzij de 

zeer laag doorlopende stang. Maar ook 

het rijden zelf wordt een makkie dankzij 

de elektromotor in het voorwiel. Dit stille 

motortje geeft u extra snelheid, dan wel 

extra ondersteuning bij het trappen. Met 

het bedieningspaneel aan het stuur kunt u 

zelf aangeven hoeveel hulp u wenst. U heeft 

de keuze uit 6 ondersteuningsstanden. Met 

de Start & Go functie kunt u zelfs wegrijden 

vanuit stilstand zonder mee te trappen! 

Met de LinBike Classic E Drive geeft u uzelf 

de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt. 

Intussen blijft u ook lekker in beweging. 

Maar hoeveel u zelf beweegt, bepaalt u op 

deze elektrische fiets elke keer weer zelf!

Fiets of laat u fietsen. Met de LinBike 

Classic E Drive.

Classic Elektrisch

•    Framekleur: zilver

•    3 of 7 versnellingen

•    Terugtraprem en/of handremmen

•    Gewicht fiets 25 kg, incl. accu

•    Gewicht accu ong. 5 kg

•    Geschikt tot 120 kg

•    In 26” verkrijgbaar

•    Instap 29 cm                    

•    Zithoogte 82-98 cm  

•    LED-verlichting op batterijen

•    Extra accu Li-ion 

•    Extra lader V – Fiets 

•    Spiegel 

•    Kilometerteller 

•    Stokhouder achterop

•    Versterkte wielen voor + achter tot 150 kg.      

•    Verende voorvork, alleen mogelijk op de 26” 

•    Crank excentrisch links & rechts

•    Geveerde zadelpen
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