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Solo EMS
Kenmerkend voor elke Multicycle:

√

5 jaar accugarantie

√

Dames- én herenmodel

√

Geweldig rijcomfort

√

Shimano motoren

FIETSEN MET PASSIE
Een ontspannen fietstocht door de prachtige natuur? Op en neer naar de stad voor
een boodschap? De vernieuwde e-bike collectie van Multicycle biedt een diversiteit
aan modellen die geschikt zijn voor al uw wensen.
Onze prachtige e-bikes zijn voorzien van een Shimano middenmotor. Ook onze frames,
de aandrijving en afmontage van onze fietsen zijn heel ver doorontwikkeld om u een
e-bike te kunnen bieden die volledig voldoet aan uw wensen.
Voor alle e-bikes geldt dat ze zijn afgewerkt met de allerbeste onderdelen.
Zo werken we samen met topmerken. We hebben daarbij gekozen voor kwaliteit
en bewezen techniek. Hierdoor zijn onze e-bikes niet alleen mooi, maar ook zeer
betrouwbaar.
Bij Multicycle maken we fietsen met passie en dat vindt u terug in elke Multicycle fiets.
Zo beleeft u altijd mooie momenten op uw Multicycle.
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Stroomschema keuze e-bike

Geïntegreerde accu of accu op de bagagedrager?

E-bikes zijn er in vele soorten en maten. Welke e-bike precies
bij u past, is afhankelijk van uw wensen en eisen.
In onze brochure hebben we daarom een stroomschema
opgenomen waarmee u door middel van enkele keuzes
uitkomt bij de e-bike die bij u past. Hiernaast leest u meer
over de keuzes die u heeft.

Een eerste keuze die u moet maken, is waar u de accu wilt
hebben. Bij Multicycle bieden we e-bikes met zowel een
geïntegreerde accu als een accu op de bagagedrager. Alle
accu’s op onze e-bikes zijn afneembaar. Een e-bike met
geïntegreerde accu is over het algemeen iets stabieler,
omdat de accu in het midden van de fiets zit. Gaat u voor
een geïntegreerde accu? Dan heeft u bij Multicycle de keuze
uit de Prestige EMS, Legacy EMB en Voyage EMI. Kiest u
liever voor een accu op de bagagedrager? Dan kunt u kiezen
voor de Solo EMS en de Solo EMI.

uitvoering
4

geintegreerde accu
derailleur

Prestige EMS
Dark Chocolat Glossy

Prestige EMS
Metro Black Glossy

Prestige EMS
Portofino Blue Glossy

Prestige EMS
Shitake Grey Glossy
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Derailleur of naafversnelling?

Riem of kettingaandrijving?

Nadat u de locatie van de accu heeft bepaald, dient zich de
volgende keuze aan. Kiest u voor een derailleurversnelling of
een naafversnelling? Deze keuze kunt u het beste baseren
op het gebruik van uw e-bike. Fietst u voornamelijk korte
afstanden? Dan past een onderhoudsarme naafversnelling
goed bij u. Gaat u het liefst lang op pad door bergachtige
landschappen? Dan is een derailleur een goede optie. Een
derailleurversnelling heeft een groter bereik qua verzet en
is lichter. Onze Prestige EMS en Solo EMS beschikken over
een derailleurversnelling. De Legacy EMB, Voyage EMI en de
Solo EMI hebben een naafversnelling.

Tot slot heeft u nog de keuze tussen een riem en kettingaandrijving. Een riem is een onderhoudsarme aandrijving.
Het is een soepel lopend aandrijfsysteem met lange levensduur. Omdat een riem een aandrijving is die niet gesmeerd
wordt is er geen kettingkast nodig.
Een kettingaandrijving is het lichtst lopende en meest
sportieve systeem. Wilt u een e-bike met riemaandrijving?
Dan kiest u voor de Legacy EMB. Gaat u voor een kettingaandrijving? Dan kiest u voor de Prestige EMS, Voyage EMI,
Solo EMS of Solo EMI.
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accu op bagagedrager
naafversnelling

derailleur

naafversnelling

riemaandrijving

kettingaandrijving

Legacy EMB
Portofino Blue Glossy

Voyage EMI
Shitake Grey Satin

Solo EMS
Metro Black Satin

Solo EMI
Dark Iron Grey Satin
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Met de Shimano-app E-TUBE PROJECT
kunt u gemakkelijk schakel instellingen
aanpassen en accu-informatie ophalen.

Prestige EMS

Luxe en comfort. De ultieme fietservaring.

performance
ACCU
MOTOR
SCHAKELSYSTEEM

Geïntegreerd in onderbuis 630Wh
Shimano STEPS E6100
Shimano XT Di2

comfort
VEERSYSTEEM
STUUR EN
STUURPEN
BANDEN
ZADEL

SR Suntour Mobie 25
Multicycle Trekking met
Di2 kabelintegratie
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal New Lookin Moderate

veiligheid
REMMEN
VERLICHTING

Crème de là Crème

SLOT

Onze trots, de Prestige.
De Prestige EMS is een verfijnde e-bike die de aandacht trekt. Deze e-bike is beschikbaar in diverse

Shimano XT T8000
hydraulische schijfremmen
Busch & Muller IQ-X en
Spanninga Pimento
Axa Victory

frame
FRAME
FRAME MATEN
GEWICHT

Aluminium butted extra licht en sterk
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61
21,7 Kg excl. accu, 26,0 Kg incl. accu

KLEUR & PRIJS

Shitake Grey Glossy
Portofino Blue Glossy
Dark Chocolat Glossy
Metro Black Glossy

stralende kleuren en ze zijn allemaal perfect afgewerkt.
Door de hoge accucapaciteit, de uitstekende Di2
elektronische versnelling en de high performance
motor bent u verzekerd van de heerlijkste fietstochten.

4.699
4.899
4.899
4.899
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Met de Shimano-app E-TUBE PROJECT
kunt u gemakkelijk schakel instellingen
aanpassen en accu-informatie ophalen.

Legacy EMB
performance
ACCU
MOTOR
SCHAKELSYSTEEM
RIEMAANDRIJVING

Geïntegreerd in onderbuis 500Wh
Shimano STEPS E6100
Shimano Alfine 8 Di2
Gates CDX Belt 120T

comfort
VEERSYSTEEM
STUUR EN
STUURPEN
BANDEN
ZADEL

Belt-drive

Deze stille Legacy EMB e-bike heeft een groot bereik
en is optimaal beschermd tegen lekke banden.
Wanneer u fietst op deze e-bike, valt de prettige
wegligging meteen op. Zo kunt u heerlijk ontspannen
en tegelijkertijd de prachtigste fietstochten maken.
Wat is uw volgende bestemming?

SR Suntour Mobie 25
Multicycle Trekking met
Di2 kabelintegratie
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal New Lookin Moderate

veiligheid
REMMEN Shimano Alfine
hydraulische schijfremmen
VERLICHTING Busch & Muller IQ-X en
Spanninga Pimento
SLOT Axa Victory

frame
FRAME Aluminium butted extra licht en sterk
FRAME MATEN D 49 – 53 – 57 H 57 – 61
GEWICHT 23,8 Kg excl. accu, 27,6 Kg incl. accu
KLEUR & PRIJS Portofino Blue Glossy

3.949
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Met de Shimano-app E-TUBE PROJECT
kunt u gemakkelijk schakel instellingen
aanpassen en accu-informatie ophalen.

Voyage EMI
performance
ACCU
MOTOR
SCHAKELSYSTEEM

Geïntegreerd in onderbuis 500Wh
Shimano STEPS E6100
Shimano Nexus Speed 8 Di2

comfort
VEERSYSTEEM
STUUR EN
STUURPEN
BANDEN
ZADEL

SR Suntour Mobie 25
Multicycle Trekking met
Di2 kabelintegratie
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal Essenza

veiligheid
REMMEN
VERLICHTING
SLOT

De Voyage EMI is een sportieve e-bike met perfecte
afwerking. De geïntegreerde 500Wh accu, weggewerkte lasnaden en geïntegreerde kabels geven de
Voyage EMI een verfijnde en tegelijkertijd stoere
uitstraling. Zuinig, krachtig én betrouwbaar: de Voyage
EMI is een fiets om van te genieten.

Shimano MT201
hydraulische schijfremmen
Busch & Muller MYC en
Spanninga Pimento
Axa Victory

frame
FRAME
FRAME MATEN
GEWICHT

Aluminium butted extra licht en sterk
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61
24,2 Kg excl. accu, 27,6 Kg incl. accu

KLEUR & PRIJS

Shitake Grey Satin

3.449
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Solo EMS
performance
ACCU
MOTOR
SCHAKELSYSTEEM

Shimano BT-E6001 504Wh
Shimano STEPS E5000
Deore RD-T6000 10 speed

comfort
VEERSYSTEEM
STUUR EN STUURPEN
BANDEN
ZADEL

SR Suntour SF19/NEX
Zoom
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal Essenza
13

veiligheid
REMMEN
VERLICHTING
SLOT

Shimano MT200
hydraulische schijfremmen
Herrmans Bonfire en
Spanninga Solo
Axa Victory

frame
De stoere Solo EMS is een echte allrounder.
Met deze e-bike beleeft u mooie momenten.
Dankzij de krachtige middenmotor, het lichtgewicht
frame en de soepele derailleur schakeling bent u
verzekerd van een comfortabele rit.
En ook belangrijk: de Solo EMS ziet er prachtig uit!

FRAME
FRAME MATEN
GEWICHT

Aluminium butted extra licht en sterk
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61
21,8 Kg excl. accu, 24,4 Kg incl. accu

KLEUR & PRIJS

Metro Black Satin

2.899

Solo EMI
performance
ACCU
MOTOR
SCHAKELSYSTEEM

Shimano BT-E6000 418Wh
Shimano STEPS E5000
Shimano Nexus 7 Kettingaandrijving

comfort
VEERSYSTEEM
STUUR EN STUURPEN
BANDEN
ZADEL

SR Suntour NEX
Zoom
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal Essenza
15

veiligheid
REMMEN
VERLICHTING
SLOT

Shimano MT200
hydraulische schijfremmen
Herrmans Bonfire en
Spanninga Solo
Axa Victory

frame
De Solo EMI is een echte lichte Multicycle, uitgerust
met een Shimano STEPS E5000 motor.
De Solo EMI is gemaakt om mee op pad te gaan, in
de stad of door de bossen. Soepel schakelend met
de Nexus naafversnelling.

FRAME
FRAME MATEN
GEWICHT

Aluminium butted extra licht en sterk
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61
22,5 Kg excl. accu, 25,1 Kg incl. accu

KLEUR & PRIJS

Dark Iron Grey Satin

2.699

DE 5 JAAR ACCU GARANTIE VAN MULTICYCLE
De accu is een kostbaar onderdeel van een e-bike. Wij doen er met onze
garantievoorwaarden dan ook alles aan zodat u onbezorgd kunt genieten
van uw e-bike.
De accu’s zijn standaard voorzien van hoogwaardige lithium/ion cellen.
Dit zorgt ervoor dat de capaciteitsdaling erg langzaam gaat en de accu’s
gaan hierdoor langer mee.

En zijn er dan toch problemen met
de accu? Dan kunt u de accu laten
controleren bij een dealer bij u in de
buurt. Als de accu niet meer presteert
zoals u mag verwachten, dan biedt
Multicycle 5 jaar lang garantie.
CCU GA
*A
R

RANTIE * A
GA

E

U GARANT
I
CC

Vraag naar de voorwaarden.
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POWER EN SOUPLESSE:
SHIMANO MIDDENMOTOREN
Shimano STEPS middenmotoren hebben een groot
piekvermogen, wat zorgt voor een nog soepelere
ondersteuning heuvelop en bij het accelereren.
Een mooie optie is dat het systeem is geoptimaliseerd
voor elektronisch schakelen. Een combinatie die garant staat
voor perfecte schakelprestaties. Deze motoren hebben een
extreem laag gewicht en zijn gebouwd voor gebruik in alle
weersomstandigheden.
Onze e-bikes zijn voorzien van de Shimano Steps E6100 of de
Shimano Steps E5000.

PRIVATE LEASE
VOORDELIG OP DE ALLERBESTE E-BIKE
Met de private leasefietsen van Multicycle fietst u wel heel voordelig op de allerbeste e-bike voor
een vast bedrag per maand.
Voordelen Private Lease
√ Wel de kwaliteit van een Multicycle e-bike, niet in één keer de aanschafkosten
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√ U kunt altijd terecht bij een Multicycle dealer bij u in de buurt
√ Maak u geen zorgen over reparatie, onderhoud en verzekering: dit is inbegrepen
√ U ontvangt pechhulp
Hoe werkt het?
U kunt een e-bike uitzoeken bij een Multicycle dealer bij u in de buurt of via lease.multicycle.nl.
De dealer zorgt er vervolgens voor dat de leaseovereenkomst wordt geregeld. Zodra dit is geregeld,
kunt u genieten van uw Multicycle e-bike.

		

Voor meer informatie staan onze dealers persoonlijk voor u klaar!

									

MULTICYCLE WEBSHOP		

Makkelijk vanuit huis een Multicycle kopen? Ga naar de webshop op onze website www.multicycle.nl
• Kies de e-bike die bij u past.
• Controleer of de framemaat bij u past en plaats de e-bike
in uw winkelmand.
• Kies de Multicycle dealer in uw regio en rond uw bestelling af.
Levering
De e-bike wordt bij uw Multicycle dealer geleverd. Uw dealer maakt
uw e-bike rijklaar en helpt u met service en onderhoud. Samen vult u
de garantieregistratie in en u kunt op weg naar jarenlang fietsplezier.

Disclaimer
’Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Multicycle B.V. houdt zich het
recht voor om aanpassingen te doen in prijs en/of specificatie zonder nadere kennisgeving.’

Distributiestraat 5 7041 KJ ’s Heerenberg

0900-5695 695

www.multicycle.nl

multicycle

multicycleNL

multicyclefietsen

