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Lage instapfiets



De Balance lage instapfiets

Voor wie?

De Balance lage instap fiets van Van Raam is door de unieke frameconstructie 
en het unieke motorsysteem de meest veilige (elektrische) tweewielfiets die er 
te verkrijgen is. 

Bij deze fiets kun je namelijk altijd met beide voeten op de grond, zonder van het 
zadel af te gaan.

De Balance fiets met lage instap is geschikt voor mensen die niet (meer) op een 
tweewieler kunnen of willen fietsen en op zoek zijn naar een stabieler en veiliger 
gevoel tijdens het fietsen.

Voordelen van de Balance
Je kunt altijd met twee voeten op de  grond terwijl je op het zadel blijft zitten
Voorwaartse trapbeweging, de kracht in je benen wordt beter gebruikt

Extra comfortabel fietsen door de brede ballonbanden
Door de ergonomische zithouding worden polsen, nek en schouders ontlast

Je kunt wegfietsen vanuit een stabiele staande positie

Als je op de fiets zit en je moet snel stoppen, kun je gelijk 
met je voeten op de grond, wat een veilig gevoel geeft.

Eigenschappen vernieuwde Balance
Nog ruimere en lagere instap voor eenvoudig op- en afstappen
Slot is beter bereikbaar door de plaatsing in het achterwiel

De nieuwe spuitgegoten kettingkast is nog steviger
Nieuw fris design met een moderne uitstraling en nieuwe kleuren








Meer informatie? Scan de QR-code

Opties voor de Balance Technische specificaties

Wil je meer informatie over de 
Balance? Neem dan contact op 
met Van Raam.

Scan de QR-code 
met je smartphone 
en kom direct op de  
productpagina van 
de Balance.

Met de vele opties, zoals een 
spiegel of stokhouder, kan de 
fiets aan jouw wensen worden 
aangepast. 

Ook is het mogelijk te kiezen 
voor trapondersteuning. Dan 
ontvang je jouw Balance als 
elektrische fiets met het Van 
Raam elektrosysteem.

Framehoogte1 (cm):
Instaphoogte (cm):
Gewicht fiets2 (kg):
Max. lading bagagedrager (kg): 
Lengte fiets (cm):
Breedte fiets (cm):
Gemiddelde actieradius3 (km):
Max. gebruikersgewicht (kg):
Binnenbeenlengte1 (cm):
1: Aanpasbaar  
2: Zonder elektrosysteem 
3: Met standaard accu
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