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Prijslijst/ bestelbon      Orthros
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Art.nr. Aandrijvingsmogelijkheden bestuurder Prijs €

404201 -

Art.nr. Aandrijvingsmogelijkheden bijrijder Prijs €

404211 Vrijloop -

Art.nr. Stoelen & toebehoren Prijs €

404250 Bestuurdersstoel draaibaar, meerprijs 236
404288 Armsteunset bestuurder 241

404289 Armsteunset bijrijder 241

404271 106

404252 -Standaard kussenset, zwart (voor zowel bestuurder- als bijrijder stoel)

De duofiets Orthros nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!
De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2021 en vervangen 
alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

8 versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus) 

Basis Prijs €

Duofiets Orthros404500 4.275
Art.nr.

-404510 -

- 

Frame, kleur mat zwart (RAL9005)

Frame, kleur wit zijdeglans (RAL9016) 

- Aangepaste RAL kleur (keuze uit klassieke RAL-kleuren, zijdeglans), meerprijs
404511
404519

-

203

Basis Othros
De Orthros wordt in de basis geleverd met een aantal standaard onderdelen. Deze onderdelen zijn aangegeven met een s-symbool 
vóór het artikelnummer. Hiermee wordt de fiets uitgevoerd als er niet voor een alternatief uit de desbetreffende categorie gekozen 
wordt. Daarnaast kunnen een aantal onderdelen uitgevoerd worden met een standaard toevoeging. Hierbij is het s-symbool 
aangegeven ná het artikelnummer. Deze toevoeging zal worden uitgevoerd als er eveneens geen keuze wordt gemaakt voor een 
alternatief. Voor de uitgebreide omschrijving van de standaard onderdelen verwijzen we je door naar de specificaties. Hieronder tref je 
tevens de optionele onderdelen en accessoires waarmee de Orthros uitgerust kan worden.

404200 3658 versnellingsnaaf terugtrapautomaat (achteruitrijmogelijkheid) (Shimano Nexus)

404210 375Schakelbare vrijloop (bediening door bestuurder)

459801 Trapondersteuning PAS vario direct drive 36 Volt (incl. 14,25 Ah Li-Ion accu)

Art.nr. (Elektrische) ondersteuning Prijs €

409853

459800 Zonder trapondersteuning -

404294

S

- Extra accupack, 36 Volt, 14,25 Ah Li-Ion

- Drager voor extra accupack

2.565

148

895

404251 Bestuurdersstoel niet-draaibaar -

Heupfixatie bijrijder

404290 350Vierpuntsgordel bijrijder incl. adaptie (toepasbaar i.c.m. armsteunstet bijrijder)

404253 208Kussenset, zwart (voor bestuurder stoel) en rood (voor bijrijder stoel)

S

S

S

S

S

404255 89Ventisit kussenset (voor zowel bestuurder- als bijrijder stoel)

404295 Rolgordel, automatisch 99
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404293 Stokhouder, dubbel achter 100

404292 Stokhouder, enkel achter 91

Art.nr. Stokhouders Prijs €

Art.nr. Stuurpen bijrijder Prijs €

404248 Ergonomische stuurpen met snelspanner 94

404246 Ergonomische stuurpen -

Pedalen set -

426994h Balanspedalen (niet geschikt i.c.m. voetbak/ voorvoetstukken), per set 36

401645hS

Art.nr. Pedalen bestuurder Prijs €

426940 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 105
426941 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 105

426942 115

426943 115
Instelbare voetbak metaal, links onbreekbaar (toepasbaar i.c.m. pedaalasverlenger)
Instelbare voetbak metaal, rechts onbreekbaar (toepasbaar i.c.m. pedaalasverlenger)

35Crankverkorter set (verkleint binnenbeenlengte met 2,5 cm of 5 cm)426975

432750 Balansgewicht voor voetbak, links (niet geschikt i.c.m. onderbeenfixatie) 85

432751 Balansgewicht voor voetbak, rechts (niet geschikt i.c.m. onderbeenfixatie) 85

426938 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 105

426939 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 105

426986 Pedaalasverlenger, links 54

426987 Pedaalasverlenger, rechts 54

426936 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (19 x 7 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 98

426937 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (19 x 7 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 98

426935 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (17 x 6 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 82

Art.nr. Voetopvang Prijs €

426934 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (17 x 6 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 82

S

Art.nr. Stuurpen bestuurder Prijs €

404247 Ergonomische stuurpen met snelspanner 94

404245 Ergonomische stuurpen -S

Prijslijst/ bestelbon      Orthros

404270b Pedaalset met quick release system 59

Pedalen set -

426994b Balanspedalen (niet geschikt i.c.m. voetbak/ voorvoetstukken), per set 36

401645b

426930b Voorvoetsteun, rechts (toeclip) (niet geschikt i.c.m. pedaalset met quick release system) 22

22Voorvoetsteun, links (toeclip) (niet geschikt i.c.m. pedaalset met quick release system)426929b

S

Art.nr. Pedalen bijrijder Prijs €

De duofiets Orthros nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!
De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1   januari 2021 
en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.
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Totaal €

BTW 9%

Totaal € incl. BTW

Datum van de bestelling

Art.nr. Overige aanpassingen Prijs €-

404280 Voetensteun voor bijrijder, opklapbaar 218

406153 Extra parkeerrem op stuurpen 49
86Boodschappenmand (incl. mand adaptie)404287

404421 Spaakbescherming buitenzijde achterwielen, per set 159

404425 Afdekhoes 156

426961 Achteruitkijkspiegel 33

Drager opklapbare rolstoel404291 241

Prijslijst/ bestelbon      Orthros

Handtekening/stempel

404441 Richtingaanwijzerset (gemonteerd aan achterzijde) 117

De duofiets Orthros nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!
De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2021 en vervangen 
alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

404296 Kuch scherm (toepasbaar i.c.m. armsteunset bijrijder) 183
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