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Making your
dreams affordable

Welkom bij Vogue Bike
Nederland is het nummer 1 fietsland in de wereld. Vogue Bike weet als Nederlandse
producent van kwaliteitsfietsen als geen ander waar een toonaangevende E-Bike aan
moet voldoen. Het Nederlandse fietsmerk Vogue Bike is een merk van het familiebedrijf Europe Cycle Company BV. Al meer dan 10 jaar produceren we kwaliteitsfietsen
voor de Europese markt en distribueren deze via een vakkundig dealernetwerk.
Vogue Bike levert in verschillende segmenten E-Bikes en E-Bakfietsen.
Kwaliteit, comfort, design en duurzaamheid is waar wij als Vogue Bike voor staan.
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E-Bike voor iedere gelegenheid
E-Bikes

E-Bakfietsen

Een E-Bike voor iedere gelegenheid
De E-Bike is het ideale vervoersmiddel voor woon-werkverkeer, recreatief gebruik
of voor korte afstanden. Kies de Vogue E-Bike die het best bij jou lifestyle past en
selecteer op basis van het frame, accu en de actieradius.

Hoogwaardige componenten
Kwaliteit maakt het verschil. Een modern design, hoogwaardige componenten en
professionele service en garantie zorgen ervoor dat je probleemloos kunt blijven
genieten van jouw E-Bike. Bij Vogue Bike is veel aandacht besteed aan veiligheid.
Zodoende beschikt iedere elektrische fiets over een geavanceerd remsysteem en
optimale verlichting aan de voor- en achterkant.

Passie en oog voor techniek en design
Bij Vogue Bike vind je de E-Bike of E-Bakfiets die past bij jouw lifestyle. Trapondersteuning en een stijlvol en functioneel design zorgen ervoor dat je altijd uitgerust en fit
aankomt op je plaats van bestemming. De techniek van een Vogue E-Bike en de passie
voor design staan garant voor langdurig fietsplezier. Ervaar de veelzijdige prestaties
van een Vogue E-Bike en bezoek een dealer bij jou in de buurt!
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E-Bikes
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Ben je op zoek naar een robuuste e-bike met nét iets meer functionaliteiten? Dan kom je uit bij de Vogue
SLX. Dit model is onder meer voorzien van een Shimano Deore 9 speed versnellingen en motor op de
trapas, waardoor je directe trapondersteuning ervaart tijdens het wegrijden. De 522WH accu brengt je
overal waar je wilt, zowel op korte als lange afstanden. Dankzij de verende voorvork en zadelpen merk je
vrijwel niks van hobbels op de weg, en rijd je altijd comfortabel richting je eindbestemming.
Het frame van de Vogue SLX is dubbelwandig aluminium, hetgeen extra goed bestand is tegen roestvorming. De e-bike is robuust en stevig, maar tegelijk is het ‘kale gewicht’ slechts 23,9 kg. Dit betekent dat je
de fiets overal eenvoudig mee naartoe neemt.

SPECIFICATIES

SLX
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 14,5 Ah / 522 Wh (Samsung)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano hydraulic Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 9 speed Shimano

Kleur

: Matt-Black/Grey & Matt-Black/Blue
11

De Vogue Excellent is een nieuw model e-bike met fijngelast aluminium frame. Deze elektrische fiets
heeft een gewicht van 23,9 kg en een belastbaar gewicht van liefst 120 kg. De plaats van de motor is in
het midden op de trapas, waardoor je vanaf het moment van wegrijden direct de gewenste trapondersteuning ervaart. Met een verende voorvork en zadelpen ben je altijd comfortabel onderweg.
De maximale snelheid van de Vogue Excellent is 25 km/h. De 8 versnellingen van Shimano Nexus en de
trapondersteuning van 5 niveau’s van Bafang, zorgen ervoor dat je uitgerust en fit op je plaats van
bestemming komt.

SPECIFICATIES

EXCELLENT
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 14,5 Ah / 522 Wh (Samsung)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano Hydraulic Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black/Grey & Matt-Black/Blue
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De Vogue Zenda is een heerlijke instapfiets voor ieder type fietser. De motor is te vinden in het midden.
Deze positie van de motor geeft de meest natuurlijke fietservaring, en dat maakt het erg geschikt voor
mensen die overstappen van een reguliere fiets naar de elektrische fiets. Op dit model vind je verder
een Shimano Nexus 8 speed versnelling en een digitaal LCD kleuren display met een usb oplader om je
telefoon onderweg op te kunnen laden.
Zowel de voorvork als zadelpen zijn verend, waardoor je geen last hebt van hobbels in de weg, en comfortabel van punt A naar punt B fietst. De maximale snelheid van de Vogue Zenda is 25 km/h en remmen
zijn zowel voor als achter hydraulic disc brake van Shimano. De accu is keurig weggewerkt onder de
bagagedrager.

SPECIFICATIES

ZENDA
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano Hydraulic Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Silk-Blue & Matt-Black
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De Vogue Mestengo Mid is een stevige, betrouwbare en betaalbare e-bike met een middenmotor. De
middenmotor zorgt voor directe trapondersteuning
bij een rotatie, en tevens is deze motor eenvoudig te
onderhouden. Het aluminium frame is stevig en tegelijk licht in gewicht. De Shimano 8 speed versnellingen
geeft je voldoende mogelijkheden om te schakelen
in je ondersteuning tijdens het fietsen. Dankzij een
verende zadelpen en voorvork geniet je ook op moeilijk begaanbare wegen van het beste rijcomfort.

SPECIFICATIES

MESTENGO
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 14 Ah / 504 Wh (Samsung)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano Hydraulic Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Shine-Black, Matt-Grey, Dark-Turquoise
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De Vogue Mio is een kleurrijke e-bike met Shimano Nexus 8 speed versnellingen. De motor van dit model
elektrische fiets is te vinden in het midden en geeft directe trapondersteuning aangepast op je rotatie.
De actieradius van deze elektrische fiets ligt tussen de 70 en 120 kilometer bij een vol opgeladen accu.
Dat maakt deze e-bike geschikt voor kleine afstanden in de stad én grotere afstanden tussen huis en
werk. De ideale fiets voor woon-werkverkeer.
Binnen het design van de Vogue Mio is rekening gehouden met zowel de korte als lange afstanden. Zo
beschikt dit model over een lage instap en een stevig aluminium frame. Verlichting voor en achter zijn
beide LED en functioneren automatisch, waarbij het achterlicht direct is gekoppeld aan de accu. Je bent
altijd veilig onderweg.

SPECIFICATIES

MIO
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano Hydraulic Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black & Matt-Grey
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De beste e-bike voor alle leeftijden is de Vogue Infinity Hydraulic.
Deze elektrische fiets met lage instap is sportief, stijlvol en
levert de hoogste prestaties. Wil je nooit meer last van wind tegen
hebben terwijl je naar je werk fietst? De Infinity met hydraulische
schijfremmen trotseert weer en wind om jou snel op je plek van
bestemming te brengen. Maak kennis met de ongekende mogelijkheden. De Infinity Hydraulic beschikt over een motor op de trapas
(middenmotor), waardoor je directe trapondersteuning voelt.
Materiaal van het frame is aluminium, hetgeen goed bestand is
tegen roestvorming. De actieradius ligt tussen de 70 en 120
kilometer. De kleuren LCD display beschikt over een handige
usb ingang, waarmee je jouw smartphone onderweg kunt opladen.

SPECIFICATIES

INFINITY
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano Hydraulic Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Matt-Grey, Matt-Black & Silk-Blue
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De beste e-bike voor alle leeftijden is de Vogue Infinity. Deze
elektrische fiets met lage instap is sportief, stijlvol en levert de
hoogste prestaties. Wil je nooit meer last van wind tegen hebben
terwijl je naar je werk fietst? De Vogue Infinity trotseert weer en
wind om jou snel op je plek van bestemming te brengen. Maak
kennis met de ongekende mogelijkheden. De Vogue Infinity
beschikt over een motor op de trapas (middenmotor), waardoor
je directe trapondersteuning voelt.
Het framemateriaal is aluminium, hetgeen goed bestand is tegen
roestvorming. De actieradius ligt tussen de 70 en 120 kilometer.
De display beschikt over een handige usb ingang, waarmee je
jouw smartphone onderweg kunt opladen.

SPECIFICATIES

INFINITY
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M300 (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Matt-Grey, Matt-Black & Silk-Blue
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De sportieve Vogue Infinity Male met hoge instap is de perfecte e-bike voor mannen. Ervaar comfort en
gemak in één fiets, met de juiste trapondersteuning voor buitengewone prestaties. Deze elektrische fiets
maakt het weer leuk om de weg op te gaan. De belangrijkste eigenschappen van de Vogue Infinity Male
zijn te vinden in de verende voorvork en zadelpen, de middenmotor voor directe ondersteuning en
velgen met dubbelwandig aluminium.
Je fietst moeiteloos naar je eindbestemming dankzij de hoge actieradius tot meer dan 100 kilometer. Dit
is het beste vervoersmiddel voor dagelijks woon- en werkverkeer. Je staat nooit meer in de file, en met
25 kilometer per uur ben je snel thuis.

SPECIFICATIES

INFINITY
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M300 (250 Watt)

Rem

: Shimano Hydraulic Disc Brake

Display

: LCD (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Matt-Grey & Matt-Black
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De Vogue Elite Mid is een comfortabele en lichte E-bike met middenmotor. Nu vind je dit model zelfs in
twee verschillende kleuren: Matt-Black en Jeans-Blue. De motor is gevestigd in het midden op de trapas,
waardoor je direct het gemak van trapondersteuning ervaart. De fiets is voorzien van een Shimano
Rollerbrake bij de voor- en achterrem. De verlichting aan de achterkant is een automatische LED verlichting geïntegreerd in de accu. Het frame van de Vogue Elite Middenmotor is oversized aluminium; extra
hoge kwaliteit in materiaal dat extra roestbestendig is.

SPECIFICATIES

ELITE (MID)
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M200 (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led, achter gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black & Jeans-Blue
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Maak kennis met de Vogue Mestengo, een klassieke e-bike
waar rekening is gehouden met details.
Onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en met een hoge
actieradius van 70 tot 120 kilometer overbrug je eenvoudig
elke afstand. De Vogue Mestengo is een stevige, betrouwbare en betaalbare e-bike. Hoewel het model beschikt over een
robuust uiterlijk, weegt de e-bike slechts 23,9 kg. Zodoende
is deze elektrische fiets eenvoudig overal mee naar toe te nemen. De e-bike beschikt over een voorwielmotor en de sensor
zorgt ervoor dat de ondersteuning direct wordt aangepast
aan je rotatie.

SPECIFICATIES

MESTENGO
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 14 Ah / 504 Wh (Samsung)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Shine-Black, Matt-Grey, Dark-Turquoise
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De Vogue Solution is een kleurrijke e-bike die voldoet aan alle gewenste aspecten van een e-bike. De fiets
beschikt over Shimano Nexus 8 speed versnellingen, een aluminium frame en 5 digitale niveau’s om
eenvoudig te schakelen in je ondersteuning tijdens het fietsen. De motor vind je op het voorwiel,
hetgeen als voordeel heeft dat deze onderhoudsvriendelijk is. De sensor detecteert snel in welke mate
je trapondersteuning nodig hebt.
Verder geniet je van optimaal comfort dankzij de verende voorvork en zadelpen, die oneffenheden in het
wegdek effectief opvangen voor het hoogste fietsplezier. Verlichting zowel voor als achter gaat automatisch aan, waarbij het achterlicht is gekoppeld aan je accu. Zo ben je onderweg altijd zichtbaar voor alle
overige weggebruikers. Daarnaast beschikken al onze voorwielmotor e-bikes voor uw veiligheid over een
remlicht.

SPECIFICATIES

SOLUTION
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black & Silk-Blue
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De Vogue Premium met 7 versnellingen en qua design gericht op
zowel vrouwen als mannen, is een moderne uitvoering van de e-bike.
Deze elektrische fiets heeft een echt premium-uiterlijk. Stijlvol design is terug te zien in alle onderdelen van de fiets. De goede remmen voor zowel voor als achter zijn Shimano Rollerbrakes. De zadelpen en voorvork zijn verend, waardoor je jezelf eenvoudig verplaatst
over onbegaanbare wegen, en toch altijd comfortabel op je fiets zit.
Voor en achter beschik je over automatische LED-verlichting, waarbij het achterlicht geïntegreerd is op de accu, Daarnaast beschikken
al onze voorwielmotor e-bikes voor uw veiligheid over een remlicht.
De voorwielmotor is goed te onderhouden, geruisloos en past zich
efficiënt aan op de rotatie van je fiets. Met een hoge actieradius tot
120 kilometer overbrug je gemakkelijk grote afstanden.

SPECIFICATIES

PREMIUM
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus

Kleur

: Matt-Brown, Matt-Black, Matt-Grey & Champagne
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De Vogue Premium Male is een 7 versnellingen stijlvolle e-bike met een hoge instap, en zeer geschikt voor
lange afstanden. Deze fiets wordt vooral gebruikt voor woon-werkverkeer, en levert de hoogste prestaties onder alle omstandigheden. De verende voorvork en zadelpen zorgen ervoor dat je comfortabel rijdt
over elk type weg. De voorwielmotor is effectief, geruisloos en is onderhoudsvriendelijk. Voor uw veiligheid hebben al onze voorwielmotor e-bikes ook een remlicht. De sensor zorgt voor de juiste afstemming
tussen de motor en je rotatie, waardoor je eenvoudig de gewenste snelheid behaalt. Zowel de achter- als
voorrem is de uitvoerig geteste Shimano Rollerbrake. Met een maximale snelheid van 25 km/h kom je
veilig en snel op je eindbestemming.

SPECIFICATIES

PREMIUM MALE
Frame

: Aluminium (fijn gelast)

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black & Matt-Grey
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De Vogue Comfort doet waar hij voor staat: hij biedt optimaal comfort terwijl je onderweg bent. Bij deze e-bike met lage instap ben je
direct onderweg. De motor is te vinden aan de voorkant van de fiets,
en deze is efficiënt weggewerkt op het voorwiel. De maximale snelheid op deze Vogue e-bike is 25 km/h en het gewicht is 23,9 kg.
De Comfort met Shimano Nexus 7 versnellingen brengt je overal
waar je maar wilt. Je bent altijd veilig onderweg dankzij de reflecterende velgen en automatische verlichting. Ervaar het comfort van
deze fiets met verende voorvork, welke je zelfs over de meest onbegaanbare wegen naar je plek van bestemming brengt. Ultiem comfort voor een betaalbare prijs. Daarnaast beschikken al onze voorwielmotor e-bikes voor uw veiligheid over een remlicht.

SPECIFICATIES

COMFORT
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black, Silk-Blue & Matt-Grey
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De Vogue Elite 7 is één van onze meest bekende edities van de Vogue e-bikes. Shimano Nexus 7 speed
versnellingen geven je standaard opties om je ondersteuning in te stellen. Met een handige usb lader in je
display, kom je nooit zonder lege accu te zitten met je smartphone. De motor bij deze elektrische fiets
is te vinden op het voorwiel. Dit geeft een uniek gevoel aan je fietstocht. De motor is geruisloos en
functioneert op basis van jouw rotatie. Dit zorgt voor een fraaie combinatie van trapondersteuning en
gemak. De remmen zijn een Shimano Rollerbrake. Deze zijn van de hoogste kwaliteit, en voorkomen
tevens dat je velgen na verloop van tijd gaan roesten. Daarnaast beschikken al onze voorwielmotor
e-bikes voor uw veiligheid over een remlicht. De velgen zijn tevens van dubbelwandig aluminium,
hetgeen jarenlange roestbestendigheid garandeert.

SPECIFICATIES

ELITE 7
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: Shimano Rollerbrake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led, achter gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black & Jeans-Blue
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De Vogue Elite 3 is één van onze meest bekende edities van de e-bike.
De Shimano Nexus 3 speed versnellingen geven je standaard opties om
je ondersteuning in te stellen. Vanaf de digitale LCD kleurendisplay met
usb oplader, waarmee je je smartphone kunt opladen, heb je tevens 5
niveau’s van digitale ondersteuning. De motor bij deze elektrische fiets
is te vinden op het voorwiel. Dit geeft een uniek gevoel aan je fietstocht.
De motor is geruisloos en functioneert op basis van jouw rotatie. Dit
zorgt voor een fraaie combinatie van trapondersteuning en gemak. De
rem aan de voorkant is een V-Brake, terwijl je achterrem een Shimano
Rollerbrake is.

SPECIFICATIES

ELITE 3
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: V-Brake (voor)/ Shimano Rollerbrake (achter)

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led, achter gevoed door accu

Versnelling : 3 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black, Jeans-Blue & Mint-Green
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De Vogue Basic is een stabiele en comfortabel e-bike, geschikt voor
frequent gebruik. Dit is een ideaal instapmodel voor de nieuwe e-bike
gebruiker. Alle functionele eigenschappen die je verwacht van de elektrische fiets, in combinatie met een krachtig en dubbelwandig, doch licht
aluminium frame. De voorvork en zadelpen zijn beide verend, waardoor
je eenvoudig over oneffenheden fietst, zonder hier iets van te merken.
De motor is gemonteerd op het voorwiel. Dit type motor wordt aangestuurd door een sensor, waardoor je trapondersteuning direct wordt aangepast op je rotatiesnelheid. De voorwielmotor is onderhoudsvriendelijk,
relatief voordelig en eenvoudig in gebruik. Neem daarbij de Shimano
Nexus 3 of 7 speed versnellingen, en je hebt een e-bike die je op een
zeer prettige manier vervoert. De hoge actieradius van de fiets tot ruim
100 kilometer betekent evenwel dat de fiets ook buiten de stad prima tot
zijn recht komt.

SPECIFICATIES

BASIC
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250 Watt)

Rem

: V-Brake (voor)/ Shimano Rollerbrake (achter)

Display

: LCD (USB Charger)

Verlichting : Led, achter gevoed door accu

Versnelling : 3 of 7 speed Nexus

Kleur

: Matt-Black, Matt-Grey & Blue
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E-Bakfietsen
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Deze e-bakfiets is uitermate geschikt voor het vervoeren van je kinderen, terwijl jij als bestuurder
geniet van comfortabele trapondersteuning. Met de Vogue Superior Deluxe krijg jij het spreekwoordelijke duwtje in de rug. Dit model is voorzien van een motor op de trapas, en een sterke sensor om
je direct de gewenste trapondersteuning te bieden. Betrouwbaar en stijlvol. De Superior Deluxe heeft
een robuust uiterlijk met een matzwart aluminium frame, in combinatie met een bruine bak. Deze bak
is voorzien van twee wielen aan beide kanten, waardoor je wegligging zeer stabiel is. In de laadbak is
ruimte voor meerdere kinderen.

SPECIFICATIES

SUPERIOR DELUXE
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: Bafang M420 (250 Watt)

Rem

: Tektro Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 8 speed Nexus
Extra

Kleur

: Matt-Black/Brown

: Regenhuif, veiligheidsgordels, 2 zitbanken, 4 zitplaatsen met kussens
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De Vogue Carry 3 noemen we ook wel de Vogue Carry Deluxe. Deze stijlvolle e-bakfiets beschikt over
alle eigenschappen waar jij naar zoekt. De positie van de motor is in het midden, waardoor je directe
trapondersteuning ervaart vanaf het moment dat je in beweging komt. Dankzij de Bafang Max Drive
250 Watt middenmotor en de maximale koppel van 80Nm krijg je altijd de gewenste ondersteuning
tijdens je fietsroute, ook met een volle bak. Deze e-bakfiets heeft een stabiele wegligging. Het belastbaar gewicht is ruim met 220 kg, geschikt voor het vervoeren van kinderen, boodschappen of zware
elementen.

SPECIFICATIES

CARRY 3
Frame

: Aluminium		

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: BAFANG Max Drive (250watt)

Rem

: Tektro Disc Brake (voor) / Shimano Rollerbrake (achter)

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus
Extra

Kleur

: Matt-Black/Black & Matt-Black/Brown

: Regenhuif, veiligheidsgordels, 2 zitbanken, 4 zitplaatsen		
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Ben je op zoek naar een efficiënte en stijlvolle e-bakfiets op twee wielen? Dan is de Vogue Carry 2 een
uitstekende keuze. Deze elektrische variant van de bakfiets is zeer geschikt voor ouders met jonge
kinderen. De laadbak beschikt over veel ruimte en trapondersteuning maakt fietsen leuk! In de stabiele laadbak kunnen meerdere kinderen tegelijkertijd worden vervoerd. De Carry 2 beschikt over een
authentiek fietsstuur en is gekoppeld aan een handige LCD kleuren display, waarmee je eenvoudig
je besturing kan aanpassen aan de situatie. De 7 versnellingen zorgen ervoor dat je relax onderweg
bent.

SPECIFICATIES

CARRY 2
Frame

: Aluminium

Motor

: BAFANG Max Drive (250watt) Rem

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Versnelling : 7 speed Nexus
Extra

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)
: Tektro Disc Brake (voor) / Shimano Rollerbrake (achter)

Verlichting : Led gevoed door accu
Kleur

: Matt-Black/Black & Matt-Black/Brown

: Regenhuif, veiligheidsgordels, 2 zitbanken, 4 zitplaatsen
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De Vogue Superior 3 is een betaalbare e-bakfiets met voldoende ruimte om je kinderen eenvoudig te
vervoeren. De effectieve trapondersteuning zorgt ervoor dat je een extra duwtje in de rug krijgt. De
Superior 3 beschikt over een aluminium frame en stevige motor op het achterwiel. De 7 speed Shimano derailleurversnelling geeft je de ruimte om zelf de mate van ondersteuning te kiezen. De optimale
actieradius van de Vogue Superior 3 ligt tussen de 50 tot 70 kilometer op een volle accu, onder meer
afhankelijk van het gewicht dat je met je meeneemt. Je vindt de digitale display van deze e-bakfiets
midden op het stuur, waardoor deze goed leesbaar is. Daarnaast heeft de display een usb ingang
voor je smartphone om onderweg op te kunnen laden.

SPECIFICATIES

SUPERIOR 3
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250watt)

Rem

: Tektro Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Nexus
Extra

Kleur

: Matt-Black/Brown

: Regenhuif, veiligheidsgordels, 2 zitbanken, 4 zitplaatsen
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Vogue Troy is een unieke bakfiets met een brede voorkant en de 7 speed Shimano derailleurversnelling. De actieradius ligt gemiddeld rond de 50 kilometer bij een volledig opgeladen accu, en kan langer mee bij de meest gunstige weersomstandigheden. De laadbak bevindt zich aan de voorkant, en
biedt ruimte aan 4 kinderen. Ook is dit natuurlijk een ideale ruimte om je zware boodschappen in te
vervoeren. De Troy heeft een stijlvolle look en stevige wegligging. De motor op dit model e-bakfiets is
te vinden op het achterwiel. Dit geeft je directe ondersteuning vanaf het moment dat je in beweging
komt. Dankzij reflecterende banden ben je altijd goed zichtbaar voor andere weggebruikers. Daarnaast beschikt de Vogue Troy over een remlicht.

SPECIFICATIES

TROY
Frame

: Staal		

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250watt)

Rem

: Tektro Disc Brake

Display

: LCD kleur (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Shimano
Extra

Kleur

: Matt-Black/Brown

: Regenhuif, veiligheidsgordels, 2 zitbanken, 4 zitplaatsen		
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De Vogue Tri-Velo is een sportieve e-driewieler voor de doelgroep ouderen of mindervaliden. Deze
driewieler beschikt over een stabiele wegligging met twee wielen achter, en één voor. De 7 speed
Shimano derailleurversnelling geeft je genoeg mogelijkheden in combinatie met digitale
ondersteuningen vanuit de motor. Het framemateriaal is aluminium en de kleur is matzwart of grijs.
Zowel voor als achter is opbergruimte in de vorm van een mand. De maximale snelheid is
25 kilometer per uur, zeer geschikt voor de stedelijke én rurale omgeving.

SPECIFICATIES

TRI-VELO
Frame

: Aluminium

Accu

: Vogue 13 Ah / 468 Wh (LG)

Motor

: AKM (250watt)

Rem

: Tektro Disc Brake

Display

: LCD (USB Charger)

Verlichting : Led gevoed door accu

Versnelling : 7 speed Shimano
Extra

Kleur

: Matt-Black & Grey

: Mandjes		
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