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ARTIKEL

DE vrijheid
VAN ELEKTRISCH
FIETSPLEZIER
ZEI U NU “100% COMFORT?” ...
“INDIVIDUEEL EN PRAKTISCH?” ...
“ZO DICHT MOGELIJK BIJ HET NATUURLIJKE
TRAPGEVOEL?” ...
OF “EEN DYNAMISCHE ERVARING?” ...
Vrijheid is één van de mooiste dingen die er bestaan! Al meer dan 11 jaar
streven wij ernaar om u het instrument te bieden waarmee u uw grenzen kan opzoeken, het gevoel
krijgt dat u uzelf kan ontdekken, volledig van het leven kan genieten en leuke momenten kan delen
met uw geliefden.
Na de ongeziene crisisperiode die we allemaal hebben beleefd, zijn we
op zoek naar een vleugje vrijheid!
Speciaal voor u zijn we dit jaar nog een stapje verder gegaan in onze productontwikkeling en ons
ontwerp, met nog krachtigere en betere modellen.
De kleuren zijn afgestemd op de laatste trends, onze modellen kregen een facelift en we voegden nog
meer innovatieve snufjes toe, zodat u de fiets kan kiezen die het best is afgestemd op uw behoeften.
Dit jaar maken onze modellen Sport en Dynamic hun terugkeer. Ze werden uitgerust met de laatste
nieuwe Shimano-motor om u alle plezier te bieden zodat u zich voelt alsof u de wereld aankan.
In 2020 hebben we ons vaak afgevraagd hoe we zorg kunnen dragen voor onszelf en voor elkaar.
Het was belangrijk om te genieten van elk moment.
Gun uzelf de gezonde buitenlucht en kom tot rust!
Wij nodigen u dan ook uit om samen met ons het gamma 2021 te ontdekken, een nieuwe weg in te
slaan en te wennen aan het nieuwe normaal.
Jean Bataille, medeoprichter O2feel
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Test

UW ELEKTRISCHE
PERSOONLIJKHEID
WAT IS UW IDEALE FIETS?
De overstap naar een elektrische fiets biedt u de mogelijkheid om:

Uzelf te verwennen
in stijl

Betere prestaties te
leveren

Uw dagelijks leven praktischer
en eenvoudiger te maken

Uzelf te overtreffen, nieuwe
uitdagingen aan te gaan

U bent eerder:

Op zoek naar energie om:

Thuis bent u:

Uw ideale uitstap:

Een restaurant of
terrasje?

Een landelijke
picknick?

Dagelijkse ritten

Nieuwe horizons
verkennen

Klein en charmant,
de ruimte wordt
optimaal gebruikt

De handen altijd
even vol tussen
dozen en tassen

Polyvalente ritten

Adrenaline, een
technisch parcours

Ontsnappen uit de
dagelijkse sleur,
Conditie

Vooruitstrevend
en elegant, ontdek
de Comfort Citymodellen
pagina 8

Nieuwsgierige
levensgenieters
trekken eropuit
met onze Comfort
Explorer-modellen
pagina 16

Kies een van onze
inspirerende en
moderne fietsen
uit ons gamma
Dynamic Urbanmodellen
pagina 22

Echte
Bent u steeds
ontdekkingsreizigers in beweging en
kiezen één van onze onafhankelijk,
krachtigste Dynamic kies dan één van
Adventure-modellen onze vouwfietsen
pagina 28
en trek eropuit
pagina 36

De auto blijft in de
Actieve fietsers
garage, stap op de kunnen hun hartje
fiets met onze krach- ophalen met ons
tige Cargo-modellen Karma-model
pagina 34
pagina 42

Niet bang voor een
uitdaging? Vertrek
met onze Soar
pagina 46

Zin in pure
sensaties? Trek
eropuit met onze
Amplitude
pagina 44
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VOEG EEN VLEUGJE ELEGANTIE TOE

ONZE
COLLECTIE

Comfort

City

Het gamma Comfort City leent zich
perfect voor uw dagelijkse uitstappen en
verplaatsingen. Dankzij deze elegante,
comfortabele, wendbare en betrouwbare
modellen geniet u van een eenvoudig
trapgevoel en geniet u op een unieke
manier van al uw fietstochten.

Explorer

Het gamma Comfort Explorer is
ideaal voor al uw uitstappen met familie
of vrienden, aangezien u de weg op kan
gaan of op avontuur kunt vertrekken op
een elegante, comfortabele en plezierige
manier. Het model is zowel geschikt voor
de stad als het platteland. Geniet van lange
fietstochten in alle rust.
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GETUIGENIS

“MIJN SCHADUW, MIJN BESTE
VRIEND:
WE ZIJN BIJNA ALTIJD SAMEN!
”
Bahar ASHOURI
46 jaar
Rijdt al 5 jaar met een O2feel
Oprichtster van Rainette-shop.com
Liefhebber van de fiets, vélo, bike, bicicleta, fahrrad, Cyckel, 自転車 ...

Is de overstap van een gewone fiets naar een elektrische fiets eenvoudig?

Jazeker, het is eenvoudig en leuk! Een elektrische fiets biedt alle voordelen van een gewone fiets zonder de ongemakken. Enkele jaren geleden maakte ik
de keuze om me alleen nog te verplaatsen met een “klassieke” fiets. Maar met mijn dochter achterop en de steile hellingen die ik elke dag moet nemen,
werd dat al snel moeilijk.
Daarom testte ik een fiets van O2feel en... dat was dat: eens je hem test, moet je hem hebben.
Waarom was je overtuigd van jouw O2feel?

In een winkel in Parijs testte ik verschillende elektrische fietsen en ik was meteen verliefd op het merk! Eerst zag ik de look van de fiets: strakke lijnen
en mooie kleuren, vervolgens heb ik hem getest... en de rest is geschiedenis. Ik hou van designfietsen, maar ik fiets ook veel en daarom is het voor mij
van essentieel belang dat een mooie fiets ook comfortabel rijdt. O2feel voldoet volledig aan mijn verwachtingen: de fietsen zijn mooi, comfortabel en
zeer gebruiksvriendelijk. De ideale combinatie!
Welk gevoel omschrijft het best je ervaringen met de iSwan?

Mijn iSwan is mijn bondgenoot in het dagelijkse leven! Het is mijn schaduw, mijn beste vriend: we zijn bijna altijd samen! Hij geeft me een echt
gevoel van vrijheid: ik voel me goed, licht en volledig mezelf! Het is immers een groot verschil om na het werk naar huis te moeten rijden met de fiets
of het openbaar vervoer te moeten nemen. Je bent niet dezelfde persoon en ook je energieniveau zal veranderen. Elke keer ik fiets, geef ik mezelf als het
ware een cadeau.
Wat is je favoriete fietsroute?

Als echte Parisienne zou ik zeggen het fietspad langs het Canal de l'Ourcq dat je tot aan het soms ietwat vreemde bassin de Pantin kan
brengen. Door de industriële omgeving, lijkt het alsof je op een andere plek terecht bent gekomen. Vervolgens kom je aan het Parc de Sevran,
een groene omgeving die zeker een bezoekje waard is!
Als je deze route verderzet langs het fietspad kom je in Val-de-Marne, een magische plek!
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Voel u vrij, trots en bloei open op één
van de modellen uit het gamma Comfort
City om volop te kunnen genieten van uw
dagelijkse ritten!
Onze elektrische designfietsen zijn
comfortabel en zullen u inspireren. Ze
werden speciaal ontworpen om u welzijn en
een groot gebruiksgemak te bieden.
Ontmoet uw ideale partner, die volledig is afgestemd
op uw behoeften, om u te verplaatsen in de stad en te
genieten van een levensstijl zonder beperkingen.

DE STAD IS ZIJN SPEELTERREIN

ONS
GAMMA

Comfort City

Product-ID
-

Pack 400

Boreal blauw S

5167

Parelgrijs S

5168

Boreal blauw M

5169

Parelgrijs M

5170

Vog City Origin 2.1

DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING MET HET MOOISTE DESIGN

VOG

CITY ORIGIN

Hebt u altijd al gedroomd van een eenvoudige en toegankelijke
fiets met een opvallende stijl? Wij hebben hem speciaal voor u
ontworpen, zonder in te boeten op uw comfort. De goedkopere
versie van de elektrische fietsen van O2feel.

De VOG CITY ORIGIN,

Motor O2feel Origin op het achterwiel, 22 Nm, voor stevige
versnellingen. Drie ondersteuningsniveaus. Batterij PowerPack
400. Derailleur Shimano Tourney met 7 versnellingen.
Hydraulische schrijfremmen Shimano MT200. Frame met lage
instap. De Vog City Origine heeft een groot gebruiksgemak en
maakt het u eenvoudig om opnieuw te vertrekken na een stop.
Laat u leiden door zijn levendige karakter.

€ 1.399 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Een rijbereik tot 60 km.
MATEN

WIELEN

KLEUREN

S

26’’

PARELGRIJS

M

28’’

BOREAL BLAUW

Maattabel p. 61 / Volledige specificaties p. 62
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Vog City UP 3.1

De VOG CITY UP,

€ 1.799€ - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 250 - Option Pack 600
Een rijbereik tot 220km.
MATEN
S

WIELEN

KLEUREN

Zeer stille centrale motor Shimano Steps E5000, 40 Nm.
Batterij PowerPack 400 of 600, rijbereik tot 220 km..
Versie 3.1: derailleur Shimano Tourney 7 versnellingen,
V-Brake remblokken. Version 4.1: hydraulische
schrijfremmen van Shimano 160 mm, derailleurs Shimano
Altus 8 versnellingen. Vog City Up 5.1: naaf Nexus Shimano
8 geïntegreerde versnellingen, hydraulische schijfremmen
Shimano 160 mm.

26’’

DAGELIJKSE RITJES IN DE STAD

VOG

CITY UP

Ga verder! Voel u vrij om te gaan waar u wilt met een
maximum aan comfort. De reeks Vog City Up, die beschikbaar
is in drie versies, is uitgerust met een centrale motor. De modellen
bieden een zachte, stille en aangename rijervaring dankzij hun
tijdloze stijl. Echte technische kwaliteiten en zeer aangename
zitpositie om te rijden op een uiterst soepele manier.

Vog City UP 4.1

PARELGRIJS

Vog City UP 5.1

BOREAL BLAUW
WIT LINNEN

€ 2.099 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw

€ 1.999 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 250 - Option Pack 600

+ € 250 - Option Pack 600

Een rijbereik tot 220km.
MATEN

WIELEN

Een rijbereik tot 220km.

KLEUREN

KLEUREN

WIELEN

MATEN

S

26’’

26’’

S

M

28’’

28’’

M

28’’

L

Ga naar pagina 62 om de modellen te vergelijken
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Product-ID

Product-ID

Product-ID

Vog City UP 3.1

Pack 400

Pack 600

Vog City UP 4.1

Pack 400

Pack 600

Vog City UP 5.1

Pack 400

Boreal blauw S

5161

5162

Boreal blauw S

5151

5152

Boreal blauw S

5139

Pack 600
5140

Parelgrijs S

5163

5164

Parelgrijs S

5153

5154

Parelgrijs S

5141

5142

Wit linnen S

5165

5166

Wit linnen S

5155

5156

Boreal blauw M

5143

5144

Boreal blauw M

5157

5158

Parelgrijs M

5145

5146

Parelgrijs M

5159

5160

Boreal blauw L

5147

5148

Parelgrijs L

5149

5150
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DE TIJDLOZE FIETS

VOG

CITY BOOST

De “boost”-versie is de krachtigste versie uit de volledige
VOG-reeks. Het is de ideale fiets om hellingen en zelfs bergen
te beklimmen. Deze fiets combineert eenvoud, technologie en
betrouwbaarheid, zodat u zorgeloos kunt fietsen, zelfs bij de
stevigste hoogteverschillen.

Vog City Boost 6.1

Product-ID
-

Pack 400

Boreal blauw S

5127

Pack 600
5128

Parelgrijs S

5129

5130
5132

Wit linnen S

5131

Boreal blauw M

5133

5134

Parelgrijs M

5135

5136

Boreal blauw L

5137

5138

PARELGRIJS
BOREAL BLAUW
WIT LINNEN

De VOG CITY BOOST,

Uitgerust met de motor Shimano
Steps E6100, 60 Nm. Batterij
PowerPack O2feel beschikbaar in twee
vermogens, met name 400 en 600.
Frame met lage instap, aluminium
ontwerp. Beschikbaar in verschillende
kleuren. Derailleur Shimano Nexus
met 5 versnellingen. Extra breed en
comfortabel zadel Selle Royal Gipsy.
De ideale fiets voor optimaal rijplezier
op wegen met zeer steile of minder
steile hellingen.

€ 2.399 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 250 - Option Pack 600
Een rijbereik tot 220km.
MATEN

WIELEN

S

26’’

M

28’’

M

28’’
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KLEUREN

DE SIGNATUUR VAN DESIGN

ISWAN

CITY UP

Het eerste model uit het Comfort-gamma dat werd uitgerust
met een geïntegreerde batterij. Een trendy, innovatief en
urban designmodel met sobere kleuren voor een klassieke en
elegante toets.

De ISWAN CITY UP,
Centrale motor Shimano Steps E5000, zacht en progressief, 40 NM. Geïntegreerde batterij iPowerPack 432 of 540.
Drie ondersteuningsniveaus. Derailleur Shimano Altus met 8 versnellingen. Hydraulische schrijfremmen van Shimano 160 mm.
Aluminium verstevigd hydroform frame. Royal gelzadel voor soepelheid en demping.

KOBALTBLAUW
ANTRACIETGRIJS

iSwan City UP 5.1

€ 2.399 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Product-ID
-

iPack 400

iPack 600

Antracietgrijs S

5119

5120

Kobaltblauw S

5121

5122

Antracietgrijs M

5123

5124

Kobaltblauw M

5125

5126

+ € 200 - Option iPack 540
Een rijbereik tot 200km.
MATEN

WIELEN

S

26’’

M

28’’

KLEUREN
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LAAT U VERLEIDEN

ISWAN
CITY
BOOST

De boost is de krachtigere versie van de iSwan City en is
beschikbaar in 3 versies. Onze modellen zijn uitgerust met de beste
moderne technologie, van een klassieke versie en een versie met
geïntegreerde versnellingen, tot de versie met een volledig automatisch
versnellingssysteem van de nieuwste generatie. Zonder compromissen op
het vlak van design en zijn elegant profiel.

iSwan City Boost 6.1

€ 2.599 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 200 - Option iPack 540
MATEN

14 // Comfort City // Catalogus O2feel 2021

WIELEN

S

26’’

M

28’’

L

28’’

KLEUREN

Product-ID
6.1

iPack 432

iPack 540

Antracietgrijs S

5109

5110

Kobaltblauw S

5111

5112

Antracietgrijs M

5113

5114

Kobaltblauw M

5115

5116

Antracietgrijs L

5117

5118

Product-ID

iSwan City Boost 7.1

€ 3.099 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw

7.1

iPack 432

Antracietgrijs S

5103

iPack 540
5104

Antracietgrijs M

5105

5106

Antracietgrijs L

5107

5108

+ € 200 - Option iPack 540
MATEN

WIELEN

S

26’’

M

28’’

L

28’’

KLEUREN

Product-ID

iSwan City Boost 8.1

€ 3.399 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw

8.1

iPack 432

Universeel Antracietgrijs S

5093

iPack 540
5094

Universeel Antracietgrijs M

5095

5096

Universeel Antracietgrijs L

5097

5098

Manueel Antracietgrijs M

5099

5100

Manueel Antracietgrijs L

5101

5102

+ € 200 - Option iPack 540
MATEN

WIELEN

S

26’’

M

28’’

L

28’’

KLEUREN

FRAME

De ISWAN CITY BOOST,

Krachtige motor Shimano Steps E6100, 60 Nm.
Geïntegreerde batterij iPowerPack O2feel beschikbaar in twee
vermogens, met name , 432 en 540. Drie ondersteuningsniveaus.
6.1: hydraulische schijfremmen Shimano MT200 160 mm.
Derailleur Shimano Altus 8 versnellingen. 7.1: Naaf Shimano
Nexus met 5 geïntegreerde versnellingen. Snellader 4A (7.1 en
8.1). Aandrijving met kevlar riem Gates Carbon Drive
(7.1 en 8.1). 8.1: naaf met geïntegreerde versnellingen Shimano
N5E Di2, specifiek ontwikkeld voor de elektrische modellen,
automatisch schakelen tussen versnellingen.
Geleverd met een snellader van 4A
Een rijbereik tot 180km.

KOBALTBLAUW
ANTRACIETGRIJS
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GA OP ONTDEKKINGSTOCHT

ONZE
COLLECTIE

Comfort Explorer
Voor al uw ritten in de stad en op het platteland.
Laat u verleiden door één van onze modellen uit
het gamma Comfort Explorer.
Kies tussen de Vog en de iSwan Explorer
waarbij stabiliteit wordt gecombineerd met het
comfort van een stadsfiets en de capaciteiten
van een trekkingfiets, zodat u ook kan fietsen
op de rustigere wegen. Ideaal voor individuele
fietstochten of ritten in groep, van één dag, een
weekend of langer.
Trap en dwaal rond in alle gemoedsrust en geniet steeds van
een heerlijk vakantiegevoel.
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Product-ID
-

Pack 400

Pack 600

Intens zwart S

5085

5086

Boreal blauw S

5087

5088

Intens zwart M

5089

5090

Boreal blauw M

5091

5092

INTENS ZWART
BOREAL BLAUW

Vog Explorer Boost 4.1

De VOG EXPLORER BOOST,

Batterij PowerPack O2feel beschikbaar in twee vermogens, 400
en 600. Krachtige centrale motor Shimano Steps E6100,
60 Nm. Drie ondersteuningsniveaus. Hydraulische schrijfremmen
van Shimano 160 mm. Derailleur Shimano Altus 9
versnellingen. Krachtige verlichting. Gelzadel Royal. Brede
Schwalbe Marathon Plus banden met diep bandenprofiel, die zich
aanpassen aan uw activiteit.

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

VOG

EXPLORER
BOOST
Ga op pad en vertrek op avontuur in alle stijl en comfort,
met banden met een breed en diep profiel voor meer grip.

€ 2.399 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 250 - Option Pack 600
Een rijbereik tot 200km.
MATEN

WIELEN

S

26’’

M

27,5’’

KLEUREN
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ELEGANTIE OP ELK TERREIN

ISWAN

EXPLORER
BOOST
Het avontuur in een geïntegreerde designversie. Model dat
werd uitgerust om te rijden in alle rust, comfort en met een
maximale grip op de baan.
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De ISWAN EXPLORER BOOST,

Krachtige centrale motor Shimano Steps E6100, 60
Nm. Geïntegreerde batterij iPowerPack 432 of 540.
Snellader van 4A. Derailleur Shimano Alivio met 9
versnellingen. Hydraulische schrijfremmen Shimano
160 mm. Krachtige verlichting. Hydroform aluminium
frame, Slick Shape-technologie. Banden Schwalbe
Marathon Plus.

€ 2.799 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 200 - Option iPack 540
Een rijbereik tot 200km.
MATEN WIELEN
S

26’’

M

27,5’’

L

27,5’’

KLEUREN

Product-ID
-

iPack 432

Intens zwart S

5075

iPack 540
5076

Baksteenrood S

5077

5078

Intens zwart M

5079

5080

Baksteenrood M

5081

5082

Intens zwart L

5083

5084

iSwan Explorer Boost 6.1

INTENS ZWART
BAKSTEENROOD

Catalogus O2feel 2021 // Comfort Explorer // 19

BRENG UW PLEZIER NAAR EEN HOGER NIVEAU

ONZE
COLLECTIE

Dynamic
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Urban

Hebt u altijd al gedroomd van een
krachtige en ergonomische elektrische
fiets met een uitgesproken stijl en
performante uitrustingen voor al uw
dagelijkse ritten? De elektrische modellen
Dynamic Urban zijn fietsen die u de
intensiteit bieden waarnaar u zoekt in het
dagelijkse leven.

Adventure

Wees vrij om nieuwe routes te ontdekken
en u onstopbaar te voelen. Ons gamma
Dynamic Adventure biedt u totale
vrijheid in al uw verplaatsingen. De
mogelijkheid om te fietsen op alle
soorten ondergrond, voor een rustig
ritje of een sportieve fietstocht, afhankelijk
van uw behoeften en wensen.

Catalogus O2feel 2021 // 21

Als u op zoek bent naar sterke
prestaties, kracht en innovatie
in uw nieuwe levensstijl, vindt u
ongetwijfeld uw ideale fiets in ons
gamma Dynamic Urban.
Voel u goed en wees uzelf met onze
moderne en betrouwbare modellen die
een gedurfde stijl combineren met
echte technische kwaliteiten om
door de stad te rijden en uw dagelijks
leven te vereenvoudigen, in alle vrijheid.
Om alles aan te kunnen op elk moment!

KEEP CALM, MAAR NIET TE VEEL

ONS
GAMMA

Dynamic Urban

22 // Dynamic Urban // Catalogus O2feel 2021

PARADE DOOR DE STAD

ISWAN
URBAN
BOOST

De ISWAN URBAN BOOST,
Krachtige centrale motor Shimano Steps E6100, 60 Nm, soepel
en krachtdadig. Geïntegreerde batterij iPowerPack beschikbaar in
432 en 540. Drie ondersteuningsniveaus. Derailleur Shimano Altus
met 8 versnellingen. Hydraulische schrijfremmen Shimano MT200.
Zadel Selle Royal met gelkussentje voor steeds meer comfort en
ondersteuning. Volledig uitgerust en geïntegreerd voor iedere fietser
die zijn dagelijkse ritten een boost wilt geven.

Product-ID
-

iPack 432

Antracietgrijs S

5026

iPack 540
5027

Antracietgrijs M

5028

5029

Antracietgrijs L

5030

5031

Dankzij zijn elegante look en
sportieve karakter is de iSwan
Urban Boost uw ideale partner
om door de stad te fietsen, langere
trajecten af te leggen en uw grenzen
te verleggen.

€ 2.599 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 200 - Option iPack 540
Een rijbereik tot 200km.
MATEN

WIELEN

S

26’’

M

28’’

L

28’’

KLEUREN

ANTRACIETGRIJS

iSwan Urban Boost 6.1
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ELEGANTE FIETS, MET VERRASSENDE DETAILS

ISWAN

URBAN LIMITED
BROOKS
Laat u charmeren door de neo-retrolook van onze limited
edition, uitgerust met een lederen zadel en handvatten van
het Engelse merk Brooks, dat wereldwijd bekend is voor
zijn accessoires van hoogwaardige kwaliteit.

ANTRACIETGRIJS

iSwan Urban Limited Brooks

De ISWAN URBAN LTD BROOKS,
Krachtige motor Shimano Steps E6100, 60 Nm. Drie ondersteuningsniveaus. Krachtige hydraulische schrijfremmen
Shimano MT200, 160 mm. Geïntegreerde versnellingen Shimano Nexus 5e. Geïntegreerde batterij iPowerPack 432 of 540.
Lederen zadel Brooks B17. Lederen handvatten Brooks.

Lederen zadel Brooks B17

Beschikbaarheid: 250 fietsen

Lederen handvatten
Brooks [130 mm - 100
mm]
-

iPack 432

Antracietgrijs S

5032

iPack 540
5033

Antracietgrijs M

5034

5035

Product-ID

€ 2.999 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 200 - Option iPack 540
Een rijbereik tot 200km.
MATEN

WIELEN

M

28’’

L

28’’

KLEUREN
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VERSNEL UW PASSIE

VERN

URBAN POWER
Met de Vern Urban Power kiest u voor een dynamische elektrische
stadsfiets van de nieuwste generatie. Dankzij zijn pure stijl en
sportieve karakter, laat deze stadsfiets niemand onverschillig. Laat u
vervoeren door de straten, rijd op een krachtige manier in alle stilte,
voor fietstochten die altijd even snel en bedwelmend zijn!
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Vern Urban Power 9.1

ANTRACIETGRIJS

De VERN URBAN POWER,
Superkrachtige motor van de nieuwste generatie Shimano Steps EP8 85NM.
Aandrijving met kevlar riem Gates Carbon Drive. Batterij met een lang rijbereik
iPowerAdvanced beschikbaar in 432 of 720 met een rijbereik tot 240 km. Naaf
met geïntegreerde versnellingen Shimano N5E, specifiek ontwikkeld voor de krachtigste
elektrische modellen. Geleverd met een snellader van 4A. Hydraulische schrijfremmen
Shimano 180mm. Hydroform aluminium frame 6061.

Deze fiets is het resultaat van de passie en de knowhow van O2feel. Het model levert sterke
prestaties en zal u een nieuw leven bieden.

€ 3.799 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ 300€ - Option iPack 720
Een rijbereik tot 240km.
Product-ID
-

iPack 432

iPack 720

Antracietgrijs M

5042

5043

Antracietgrijs L

5044

5045

MATEN

WIELEN

M

27,5’’

L

27,5’’

KLEUREN

Catalogus O2feel 2021 // Dynamic Urban // 27

BEREID U VOOR OP HET ALLERBESTE

ONS
GAMMA

Dynamic Adventure

Met het gamma Dynamic Adventure gunt u uzelf mooie
reizen en heerlijke momenten van ontspanning. Onze modellen
combineren een licht frame met een sportieve geometrie en zijn
volledig uitgerust om zich aan te passen aan alle beperkingen
en veranderingen van de ondergrond.
Ze zijn ook uiterst krachtig waardoor ze een totale
bewegingsvrijheid bieden, zodat u makkelijk hellingen kunt
beklimmen en nieuwe horizonten kunt verkennen.
Ontdek de zones die tot op heden ontoegankelijk waren. Steeds verder en
langer onderweg.
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GETUIGENIS

VERDER,
KRACHTIGER, SNELLER!
Romain NEAUPORT
36 jaar
Reed meer dan 40.000 km met zijn elektrische fiets
Instagram: roman.suntrip
Volgende trip: Rijsel – Warschau | Augustus 2020
Waarom heb je gekozen voor een krachtige motor?

Het was een vanzelfsprekende keuze, aangezien de laatste nieuwe motor van Shimano zeer krachtig en zuinig is en zich dus perfect leent voor lange
ritten van meer dan 100 km.
Ken je de grenzen van je elektrische fiets?

Het is zeer eenvoudig om de grenzen van je fiets te leren kennen en het gebruik aan te passen in functie van het traject en je persoonlijke behoeften:
welk deel van de rit ga ik afleggen op spierkracht en voor welk deel doe ik beroep op de elektrische motor? Welk ondersteuningsniveau zal ik kiezen om
ervoor te zorgen dat ik over het nodige rijbereik beschik voor mijn volledige rit? Het is zeer belangrijk om je fiets te leren kennen en te weten hoe je op
een rustige manier je rijstijl kan afstemmen op het traject dat je wilt afleggen.
Waarom zou iedereen moeten kiezen voor een fietsvakantie? Wat was
jouw persoonlijke trigger?

Ik reis al meer dan 10 jaar met een “gewone” fiets op spierkracht. Vervolgens probeerde ik
een elektrische fiets na een race die me vanuit Frankrijk helemaal tot in China bracht, de
Sun Trip met een fiets waarop men een krachtige mountainbikebatterij had geïnstalleerd.
Deze ervaring was voor mij de trigger.
Je bent samen met je partner op reis vertrokken. Zij maakte haar
eerste wereldreis met een elektrische fiets. Welke gevoelens roept dat
bij jullie op?

Afgelopen jaar maakte ik een reis van 2.500 km tot in Boedapest met mijn vriendin. Dit
was haar eerste lange reis met de fiets. Het was voor ons dan ook een evidente keuze om
te vertrekken met een elektrische fiets. In eerste instantie was ze bang om zo ver te reizen met de fiets, maar dankzij de elektrische ondersteuning konden
we samen blijven rijden, ondanks het niveauverschil. Dankzij onze fiets konden we van elk moment genieten, zelfs na tientallen aaneensluitende dagen
op het zadel.
Wat is jouw beste herinnering aan de iSwan?

Onze aankomst in de vallei van de Donau. We waren met zijn
tweeën, helemaal alleen in de natuur, in het hartje van de bergen.
Hier werden de mogelijkheden van een krachtige motor des te meer
duidelijk: we konden de klassieke fietspaden verlaten om een stap
verder te gaan en de minder gekende paden te nemen, een helling
beklimmen in alle eenvoud, genieten van andere landschappen en dat
alles met veel rijplezier. Unieke momenten kunnen beleven en delen
met elkaar, heerlijk!
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HAAL ALLES UIT UW DROMEN

ISWAN

ADVENTURE
BOOST

iSwan Adventure Boost 6.1

-

iPack 432

iPack 540

Intens zwart S

5036

5037

Intens zwart M

5038

5039

Intens zwart L

5040

5041

Product-ID

Met de iSwan Adventure Boost wordt alles mogelijk! Deze
trekkingfiets op maat voor al uw fietstochten beschikt over een
geïntegreerde batterij en werd uitgerust met een ingenieuze selectie
betrouwbare en krachtige componenten. Zijn kracht en polyvalentie
zullen u begeleiden tijdens uw meest uitdagende fietstochten.

De ISWAN ADVENTURE BOOST
Uitgerust met een motor Shimano Steps E6100 60 Nm, zeer krachtig
en polyvalent. Geïntegreerde batterij iPowerPack beschikbaar in twee
vermogens 432 en 540. Snellader van 4A. Drie ondersteuningsniveaus.
Hydraulische schrijfremmen van Shimano in 160 mm, voor gecontroleerd
en veilig afremmen. Krachtige verlichting Trelock Iveo 50 Lux.
Superderailleur Shimano Alivio 9 versnellingen. Banden met diep profiel
Schwalbe Marathon Plus MTB. Laat al uw angsten om langer, verder en
sneller te fietsen, varen!

€ 2.799 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 200 - Option iPack 540
Een rijbereik tot 220km.
INTENS ZWART
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MATEN

WIELEN

S

26’’

M

27,5’’

L

27,5’’

KLEUREN

VERTREK OP WERELDREIS

Vern Adventure Power 8.1

SMARAGDGROEN
INTENS ZWART

Product-ID
-

iPack 432

Smaragdgroen M

5046

iPack 720
5047

Antracietgrijs M

5048

5049

Smaragdgroen L

5050

5051

Antracietgrijs L

5052

5053

€ 3.499 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 300 - Option iPack 720
Een rijbereik tot 240km.
MATEN

WIELEN

M

27,5’’

L

27,5’’

KLEUREN

KRACHT OP KLAARLICHTE DAG

VERN

ADVENTURE
POWER
Extreem en krachtig maximumrendement
dankzij de motor van de nieuwste generatie,
Shimano Steps EP8 en zijn geïntegreerde batterij
iPowerPack Advanced. De beste elektrische
ondersteuning van hoogwaardige kwaliteit, ten
dienste van het avontuur.

De VERN ADVENTURE POWER,
Nieuwe superkrachtige motor Shimano Steps
EP8, 85 Nm. Batterij met groot rijbereik
iPowerPack Advanced beschikbaar in 2 vermogens
432 en 720. Snellader van 4A. Derailleur van
hoogwaardige kwaliteit Shimano Deore 10
versnellingen 11-46. Krachtige verlichting.
Precies hydraulisch remsysteem met schijven
van 180 mm. Zadel Ergon Gel Comfort.
Elk element werd zorgvuldig geselecteerd om de
ultieme trekkingfiets te ontwikkelen.
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ZONDER COMPLEXEN

ONZE
COLLECTIE

Utility

Cargo

Kiezen voor een Cargo EQUO-fiets,
is de start van een groot avontuur: de
transportfiets bij uitstek! Onze modellen
Utility Cargo bieden u de mogelijkheid
om uw familie, boodschappen of spullen
in alle eenvoud, comfort en in alle
omstandigheden te vervoeren.

Fold

De compacte en elegante elektrische
vouwfietsen van O2feel zijn ideaal om
te rijden door de stad en eenvoudig op
te vouwen. Ze groeien ongetwijfeld uit
tot uw beste bondgenoot. Stop ze snel en
gemakkelijk in uw wagen of camper. Maak
uw dagelijks leven eenvoudiger en kom
altijd op tijd met het gamma Utility Fold.

GETUIGENIS

EEN ELEKTRISCHE FIETS
VOOR EEN NIEUW LEVEN
Marine LORPHELIN
27 jaar
Miss France 2013 - 1ste Eredame Miss World 2013
Instagram: marinelorphelin_off
Toekomstig arts

Is dit uw eerste ervaring met een elektrische
fiets en hebt u specifiek gekozen voor een
vouwfiets? Zo ja, wat waren hiervoor uw
voornaamste redenen?

Heel eenvoudig: ik woon in een klein appartementje in
Parijs en ik was op zoek naar een praktische oplossing.
Een vouwfiets is dan ook ideaal, omdat ik hem makkelijk
kan opbergen, maar ook zeer eenvoudig mee kan nemen.
Wat is uw eerste mening nu u uw vouwfiets
enkele weken hebt gebruikt?

Ik ben volledig overtuigd! Hij is niet alleen prachtig, maar
kan ook makkelijk worden opgevouwd dankzij de twee
vouwmechanismes en hij is zeer eenvoudig te gebruiken
dankzij een automatisch versnellingssysteem en een krachtige
ondersteuning. De veringen bieden optimaal comfort om door
de straten van PARIJS te fietsen!
Waarom hebt u niet eerder gekozen voor een
vouwfiets?

Ik huurde vaak een elektrische fiets via één van de bestaande
huursystemen, maar wilde mijn eigen fiets kopen voor mijn
dagelijks transport naar het werk. Daarnaast gebruik ik
mijn fiets ook voor gezellige fietstochtjes tijdens het weekend.
Hij is de investering meer dan waard.
Denkt u ooit terug te kunnen gaan naar uw
oude leven?

Nee, ik vind het zo leuk om ‘s ochtends en ‘s avonds te
fietsen, een frisse neus te halen en, bovendien, te bewegen.
En de metro? Die mis ik zeker niet!
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Het model EQUO uit ons gamma
Utility Cargo is een echte favoriet
voor het seizoen 2021; Deze elektrische
transportfiets is zeer handig en ludiek
en zal uw dagelijks leven veranderen!
EQUO is de transportfiets bij uitstek
en biedt een brede waaier aan
transportmogelijkheden dankzij zijn
talrijke accessoires waardoor hij
makkelijk kan worden aangepast aan
alle situaties.
Met een transportfiets kan u uw bereik
uitbreiden en uw dagelijks leven zal worden
getransformeerd, voor fietsplezier in alle
veiligheid met een maximum aan comfort.

STEL U EEN MOEITELOZE WERELD VOOR

ONS
GAMMA

Utility Cargo
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SMARAGDGROEN

GELADEN ALS EEN EZEL

ANTRACIETGRIJS

EQUO

CARGO POWER
Nieuwigheid in 2021: de Equo Cargo zal uw dagelijks
leven transformeren en vereenvoudigen. Beschikbaar in twee
versies: het model met de toegankelijke prijs (derailleur/
ketting) of de versie die werd uitgerust met de laatste
nieuwe technologische snufjes (geïntegreerde versnellingen/
riem). Deze transportfiets is geschikt om meerdere kinderen,
maar ook uw boodschappen en allerhande andere ladingen
te vervoeren. Hij is ideaal voor uw ritjes door de stad, maar
ook om langere afstanden af te leggen.
Product-ID
Equo Cargo Power 4.1

iPack 432

iPack 720

Smaragdgroen One size

5171

5172

Equo Cargo Power 4.1

€ 3.899 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 300 - Option iPack 720
Een rijbereik tot 280km.
MATEN

KLEUREN

ONE SIZE

Equo Cargo Power 7.1

€ 4.499 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 300 - Option iPack 720
Een rijbereik tot 240km.
KLEUREN

MATEN
ONE SIZE

Product-ID
Equo Cargo Power 7.1

iPack 432

iPack 720

Antracietgrijs one size

5173

5174

De EQUO CARGO POWER,

Superkrachtige motor en zeer robuust Shimano Steps EP8, 85 Nm, ideaal voor
een feilloze ondersteuning, ongeacht de helling of de lading. Geïntegreerde
batterij iPowerPack Advanced 432 of 720. Hydraulische schrijfremmen Shimano
MT420 4 zuigers 203 mm. 195 cm lang. Stevig frame. Comfortabel gelzadel
Royal. Brede achterband voor meer stabiliteit. Versie 4.1: betaalbare transportfiets
met KMC-ketting lange levensduur. Derailleur Shimano Deore 10 versnellingen.
Versie 7.1: riem Gates Carbon Drive. Naaf Nexus met 5 geïntegreerde
versnellingen. Van zodra je hem probeert, wordt de Equo uw nieuwe reisgezel die u
nooit nog wilt missen.

Ga naar pagina 64 om de modellen te vergelijken
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INGEPAKT EN NETJES OPGEVOUWD

ONS
GAMMA

Utility Fold

Alle vouwfietsen van O2feel zijn compact, wendbaar en
elegant: het ideale vervoersmiddel om door de stad te rijden en
uw dagelijks leven eenvoudiger te maken!
Ontvouw onze modellen in een ogenblik en klap ze snel
weer in. Zo kan u uw fiets steeds gemakkelijk opbergen in uw
woning of op het openbaar vervoer.
Een elektrische vouwfiets is ideaal om naar het werk te gaan of mee te nemen
op reis aangezien u over de nodige elektrische ondersteuning beschikt om over de
boulevards te rijden.
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EEN FIETS DIE U KAN OPPEPPEN?

PEPS

Product-ID
-

Pack 400

Boreal blauw one size

5179

Parelgrijs one size

5180

Peps Fold Origin 2.1

FOLD
ORIGIN
De Peps Fold Origin 2.1 beschikt over een motor in
het achterwiel en een laag frame met afgeronde lijnen,
waardoor de instap zeer eenvoudig is. Hij is ideaal om
overal mee naartoe te nemen. Ideaal om uw ruimtebeslag te
beperken. Dit model is uw bondgenoot bij uitstek aan een
toegankelijke prijs om het beste te halen uit uw ervaring met
de vouwfiets.

€ 1.499 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Een rijbereik tot 60km.
MATEN
EEN MAAT

De PEPS FOLD ORIGIN

Motor O2feel Origin die werd geïntegreerd in het achterwiel, 22
Nm, waarmee u snel opnieuw kunt vertrekken na een stop, ideaal
voor uw ritten in de stad. Batterij PowerPack O2feel 400. Derailleur
Shimano Tourney met 7 versnellingen. Hydraulische schrijfremmen
Shimano 160 mm. Afmetingen van de opgevouwen fiets: 45 x 94 x
84 cm. Handig, u zou hem zelfs vergeten van zodra u hem hebt
opgeborgen.

WIELEN

KLEUREN

20’’

PARELGRIJS
BOREAL BLAUW

Catalogus O2feel 2021 // Utility Fold // 37

COMPACT & ELEGANT

PEPS
FOLD
UP

De Peps Fold Up 3.1 is zeer wendbaar en uitgerust met een centrale motor voor een progressieve en zachte
rijervaring. Deze fiets is handig en goed uitgerust. Hij werd speciaal ontworpen om u te begeleiden tijdens uw
dagelijkse verplaatsingen binnen of buiten de stad, maar ook voor uw vakantie met de camper. In een koffer, onder
uw bureau, achter de deur... Het is zeer eenvoudig om deze vouwfiets op te bergen.
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De PEPS FOLD UP

Centrale motor Shimano Steps E5000, 40 Nm, met verschillende sensoren.
Batterij PowerPack beschikbaar in twee vermogens, met name 400 en 600.
Naaf Shimano Nexus met 7 geïntegreerde versnellingen. Remmen
Tektro V-brake. Comfortabel gelzadel Royal. Afmetingen opgevouwen:
94x45x84. Van zodra u uw bestelling hebt bereikt, kunt u uw vouwfiets
eenvoudig opvouwen voor minimale hinder.

WIT LINNEN
BOREAL BLAUW

Product-ID
-

Pack 400

Boreal blauw one size

5175

Pack 600
5176

Wit linnen one size

5177

5178

€ 2.099 - Pack 400 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 250 - Option Pack 600
Een rijbereik tot 220km.
MATEN
EEN MAAT

Peps Fold UP 3.1

WIELEN
20’’

KLEUREN

SUPERKRACHTIG

ONZE
COLLECTIE

Sport

Elektrische
Elektrische
Elektrische
mountainbikes mountainbikes mountainbikes
Cross Country All Mountain
Enduro
Ontdek het ludieke rijplezier
op smalle paadjes en geniet in alle
vrijheid van de halfstijve elektrische
mountainbike Karma Cross Country.
Ons model KARMA helpt iedereen
op weg om te genieten van ludieke
fietstochten om te ontsnappen aan de
dagelijkse sleur met alle comfort en
zonder zware inspanningen.
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Met ons model Amplitude, een
full suspension All-Moutain
elektrische mountainbike, neemt
u de touwtjes in handen om te
fietsen op alle soorten terreinen
en hindernissen te overwinnen
in alle comfort en eenvoud, voor
maximaal rijplezier. Het model
Amplitude helpt u om uw grenzen te
verleggen. Geniet van uren rijplezier
aan het stuur van uw elektrische
mountainbike.

Alle liefhebbers van spanning
en de bergen zullen zich kunnen
uitleven met de full suspension
elektrische mountainbike SOAR
ENDURO. Het model ENDURO
maakt zelfs de meest technische
wegen toegankelijk voor een avontuur
boordevol adrenaline. Amateur
of frequente fietser... Met deze
elektrische mountainbike is iedereen
klaar om de uitdaging aan te
gaan.

GETUIGENIS

EEN KAMPIOEN AAN HET WOORD
Titouan PERRIN-GANIER
29 jaar
Professioneel mountainbiker in XC Eliminator – drievoudig wereldkampioen
Algemeen sportliefhebber (langlaufen, trail running), maar ook liefhebber van dennenbossen, wijn uit de Jura en een
heerlijke raclette.
Wat is de toegevoegde waarde van een elektrische motor voor jouw discipline?

Enkele jaren geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met een elektrische fiets. Ik heb die dan ook onmiddellijk volledig geïntegreerd in mijn
trainingen en dagelijks leven. Ik was onmiddellijk overtuigd! Elektrisch fietsen biedt mij nieuwe trainingsmogelijkheden. Ik kan verder fietsen en
nieuwe routes ontdekken. Ik gebruik mijn elektrische mountainbike voornamelijk voor mijn recuperatietraining. Ik woon op een berg van meer dan
1.000 meter hoog en dus kan ik met mijn elektrische fiets een trainingsessie met minder fysieke inspanningen starten en toch aan mijn techniek,
inspanningen en snelheid werken.
Wat is jouw mening over de nieuwe Shimano-motor?

Ik heb verschillende merken getest. Hieruit is gebleken dat de motoren van Shimano de meest efficiënte motoren op de markt zijn. Ik voel geen horten en
stoten tijdens het trappen, de motor absorbeert de oneffenheden in de weg en het fietsen zelf verloopt zachter, meer lineair en krachtiger dan met andere
motoren. Je kan de wattages van zeer steile hellingen goed voelen. Wanneer de ondersteuning stopt, bij snelheden boven de 25 km/u, ervaar je geen
moeilijkheden om te blijven fietsen, want dankzij de inertie lijkt alles vanzelf te gaan!
Ga je soms samen met je familie elektrisch fietsen? Zo ja, waarom?

Ik fiets vaak elektrisch met mijn familie, vooral met mijn partner en onze dochter. Dankzij de elektrische ondersteuning kunnen we het familieleven
combineren met een sportieve training. We hebben geïnvesteerd in een fietskar, zodat het hele gezin kan genieten van de fietstochten, maar deze weegt
wel 30 kg. Voor deze extra lading is de elektrische ondersteuning dan ook zeer welkom! We gaan ook vaak fietsen met zijn tweeën, puur voor het
plezier en om er even tussenuit te kunnen als koppel.
Wat is jouw geheime plek?

Mijn geheime plek ligt een beetje verderop en noemt Mont Peney (eerder onbekend). Het is een berg met een enorme klif van 500 meter en een
adembenemend uitzicht over het bassin van Chambéry. Om de top van deze berg te bereiken, moet je een zeer steile helling beklimmen en dat is
zeer moeilijk met een “gewone” fiets op mankracht: ik kies dan ook voor mijn elektrische fiets, zodat ik ook de meest technische en steile stukken kan
beklimmen. Daarna kan je genieten van een lange afdaling van bijna 10 minuten: prachtige bossen, mooie wilde single tracks... Fantastisch gewoon!
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NU IS HET AAN U

ONS
GAMMA
ELEKTRISCHE
MOUNTAINBIKES

Cross Country

Als u denkt aan een geslaagde mountainbiketocht, denkt u
ongetwijfeld ook aan onze Karma. Deze halfstijve elektrische
mountainbike is het ideale model om op een krachtige en
comfortabele manier te genieten van fietstochten op alle
soorten terrein.
Dankzij zijn uitrusting en elektrische ondersteuning, kan u ten
volle genieten van al het moois van de natuur dat op uw pad
komt en uw fysieke inspanningen beperken.
Als u hem één keer probeert, zal u maar moeilijk zonder kunnen.
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DE VEERKRACHT IS GELANCEERD

KARMA
XC
BOOST

Doe uzelf plezier met de Karma, onze elektrische cross country
mountainbike met de motor Shimano Steps E7000, voor een
aangename fietservaring op alle soorten ondergrond. De Karma
XC Boost is en krachtig en wendbaar model om uw prestaties te
optimaliseren en uw grenzen te verleggen. Dit model richt zich op alle
sportieve wielertoeristen die zichzelf een plezier willen doen.

Karma XC Boost 4.1

OLIJFGROEN
RODE GRANAAT

€ 2.699 - iPack 432 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
+ € 300 - Option iPack 720
Een rijbereik tot 210km.
MATEN
S

WIELEN
27,5’’

M

29’’

L

29’’

Karma XC Boost 4.1

KLEUREN

Product-ID
-

iPack 432

Olijfgroen S

5054

iPack 720
5055

Rode granaat S

5056

5057

Olijfgroen M

5058

5059

Rode granaat M

5060

5061

Olijfgroen L

5062

5063

Rode granaat L

5064

5065

De KARMA XC BOOST,
Halfstijf hydroform frame, SlickShapetechniek en geïntegreerde kabels. Vork
met vering Suntour XCM34 Boost
120mm. Shimano Deore 10 versnellingen
11-46.
Hydraulische
schrijfremmen
Shimano MT400 180 mm. Centrale motor
zeer krachtig en reactief Shimano
Steps E7000, 60 Nm. Geïntegreerde
batterij iPowerPack Advanced 432 of 720.
Drie ondersteuningsniveaus. Voor
aangenaam en precies rijplezier in alle
omstandigheden.
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HEBT U ER AL ZIN IN?

ONS GAMMA
ELEKTRISCHE
MOUNTAINBIKES

All Mountain

Polyvalent,
betrouwbaar
en
comfortabel, ons full suspension model
Amplitude is de ideale mountainbike voor al
uw fietstochten en de sportiefste uitstappen,
zowel op grote hoogtes als op minder
heuvelachtig terrein.
Houdt u van de natuur en trekt u er
regelmatig op uit met uw geliefden om samen
leuke momenten te beleven? Het model All
Mountain begeleidt u op een krachtige en
doeltreffende manier, ongeacht de afstand
die u wilt afleggen.
Amplitude is veel meer dan een fiets, het is uw
avontuurlijke bondgenoot.
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HET AVONTUUR START HIER

AMPLITUDE
AM
POWER

Product-ID
-

iPack 720

Beige zandkleur S

5066

Blauwe leisteen S

5067

Beige zandkleur M

5068

Blauwe leisteen M

5069

Beige zandkleur L

5070

Blauwe leisteen L

5071

Amplitude AM Power 7.1

Met onze full suspension All Mountain kiest u voor pure sensaties en
vrijheid. Deze mountainbike Amplitude is uitgerust met een EP8motor van Shimano en de batterij iPowerPack Advanced van O2feel.
Hierdoor past hij zich aan alle omstandigheden aan, ongeacht
de hellingsgraad, om uw fietstochten te vereenvoudigen, elke keer
opnieuw.
BLAUWE LEISTEEN
BEIGE ZANDKLEUR

€ 4.799 - iPack 720 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Een rijbereik tot 240km.
MATEN

WIELEN

S

27,5’’

M

27,5’’

L

27,5’’

KLEUREN

Amplitude AM Power 7.1

De AMPLITUDE AM POWER,
Nieuwe superkrachtige centrale motor Shimano Steps EP8, 85 Nm. Geïntegreerde batterij iPowerPack Advanced 720. Snellader
van 4A. Derailleur Shimano SLX 12 versnellingen 10-51. Vork Rockshox 35 Silver R met vering, met tussenruimte van
140 mm. Hydraulische schrijfremmen van Shimano 4 zuigers 203 mm vooraan. Schokdemper Rockshox RS Deluxe. Telescopische
zadelpen die in 2 of 3 posities kan worden geblokkeerd. Banden Maxxis tubeless 27,5. Om ten volle te genieten van al uw fietstochten,
de ideale mountainbike voor uren fietsplezier.
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ZONDER GRENZEN

ONS GAMMA
ELEKTRISCHE
MOUNTAINBIKES

Enduro

Grenzeloos rijplezier met ons model Soar Enduro
full suspension waarin verschillende technische
hoogstandjes worden gecombineerd voor een
verantwoorde aansturing en de nodige ondersteuning
van uw uithoudingsvermogen.
Neem de touwtjes in handen om alle obstakels te
overwinnen, in alle comfort en eenvoud.
De Soar heeft een krachtige geïntegreerde batterij en werd uitgerust
om u te ondersteunen bij snelle en technische afdalingen, maar ook
krachtige en langdurige hellingen, zodat u het beste kunt halen uit uw
ritten met de mountainbike.
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EEN SPORTIEF EN TECHNOLOGISCH HOOGSTANDJE

SOAR

ENDURO
POWER
Rijd over de meest uitdagende paden en overwin de moeilijkste hindernissen met
onze mountainbike Enduro Soar. Zijn EP8-motor zal u de kracht bieden die u
nodig hebt om hellingen op te rijden en steeds als eerste over de meet te komen.

BLAUWE LEISTEEN

€ 5.299 - iPack 720 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Een rijbereik tot 240km.
MATEN

WIELEN

S

27,5’’

M

27,5’’

L

27,5’’

KLEUREN

Soar Enduro Power 8.1

Product-ID
-

iPack 432

Blauwe leisteen S

5072

Blauwe leisteen M

5073

Blauwe leisteen L

5074

De SOAR ENDURO POWER,
Full suspension mountainbike, zeer krachtig en van hoogwaardige
kwaliteit. Uitgerust met de motor Shimano Steps EP8, 85 Nm.
Geïntegreerde batterij iPowerPack Advanced 720. Geleverd met een
snellader van 4A. Vering RockShox Yari 160 mm. Schokdemper RS
Deluxe 230. Derailleur Shimano XT 12 versnellingen. Hydraulische
schrijfremmen Shimano MT520 4 zuigers 203 mm. Banden Maxxis
Minion tubeless 27,5. Haal alles uit uw fietsritten!
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DE WERELD IS EEN SPEELTERREIN

E-BIKE TRIP

Rotterdam

11U00 & 240 KM

MET ISWAN KOBALTBLAUW
EN ISWAN BAKSTEENROOD

... Zeker niet slecht ;)

Zaterdag 21 februari, 09u10. Start in groepjes van twee
voor een veelbelovende e-bike Trip door Rotterdam, met
een futuristische visie van Nederland. Twee dagen om
te ontsnappen uit de dagelijkse sleur en te herbronnen.
Rotterdam is minder toeristisch dan Amsterdam,
maar toch een absolute mustsee. Het is de ideale plek
om te herbronnen tijdens een weekendje weg. Onze
twee iSwans zijn ideaal om de stad te ontdekken in alle
vrijheid en zonder beperkingen. Laad de batterij op en
stop ze moeiteloos in uw wagen.

We maken van de gelegenheid gebruik om een snack te eten op
het zonnige terras. We rijden verder richting de Oude Haven van
Rotterdam waar de oude boten contrasteren met de moderne
wolkenkrabbers op de achtergrond. Op onze iSwans doorkruisen
we de stad op een zeer eenvoudige manier en komen we langs
snelle verkeersassen, fietsstroken, moderne kantoorgebouwen
en rustige groene plekken. Alle geheimen van de stad worden
onthuld. 19u35: we drinken een glaasje langs de kanalen, genieten
van een heerlijk diner en doorkruisen de stad bij nacht in zijn
mooiste kleuren tot aan het hotel. Een magische ervaring.

11u. Rotterdam: veel meer dan het bekende postkaartje met zijn
molens, velden en kazen. Rotterdam is een laboratorium van
moderne architectuur. Enkele decennia geleden werd de stad
gebombardeerd en bijgevolg zijn er maar weinig elementen uit
het verleden bewaard gebleven. De stad haalt zijn charme uit
de kubistische huizen, wolkenkrabbers in Amerikaanse stijl en
de vele hippe adresjes. Tijdens de weekends worden de wagens
geparkeerd en stapt iedereen op zijn fiets om de stad te ontdekken.
Op het eerste zicht lijkt het een saaie grijze plek, maar als we goed
kijken, ontdekken we tientallen verrassingen.

Zondag 22 februari. 10u. We rijden door de wijk Delfshaven.
Bezoek aan het stadscentrum, de Markthal met zijn immense
ramen die het zonlicht reflecteren en zijn muren met fresco’s
waarop de marktproducten op een originele manier staan
afgebeeld. We rusten er even uit, want dit is de ideale plek om
de stands met gerechten uit de wereldkeuken te ontdekken en
te proberen. Tegenover de Markthal zien we enkele kubistische
huizen, met een hoek van 45° en een uitgesproken gele kleur, hét
symbool van Rotterdam. Een verrassende geometrie. We rijden
langs het station met zijn opvallend ontwerp dat wordt omhuld
door wolkenkrabbers. Langs de vele fietspaden laten we ons leiden
door de stad. We genieten van een laatste koffie op het terras.
En we parkeren onze iSwans, onze geliefde reisgezellen, aan het
einde van een onvergetelijk weekend. Een heerlijk vrij gevoel.
We werpen een laatste blok op de stad en keren terug naar huis.
Binnenkort een nieuwe e-bike Trip!

Met zijn honderden fietspaden zal u zich niet snel vervelen
en u zal uw ogen kunnen uitkijken om de hoge gebouwen en
andere architecturale hoogstandjes in u op te nemen. Richting de
Erasmusbrug, die het noorden en zuiden van de stad met elkaar
verbindt, de ideale plek om een foto te nemen en te genieten
van een panoramisch zicht op de horizon van de stad, de skyline
van Rotterdam. Stap terug op uw fiets en rijd richting MiniManhattan “Wilhelminapier” met het bekende Hotel New York.
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WAAR SPREKEN WE AF?

Sinds zijn oprichting behoudt O2feel een vertrouwensrelatie met
zijn netwerk van verdelers. Aangezien onze verdelers de belangrijkste
factoren zijn voor het succes van het merk, worden ze geselecteerd op
basis van hun vaardigheden en hun klantgerichtheid. Deze erkende
verdelers staan garant voor een sterke relatie tussen de koper en ons
merk.
Wanneer u ervoor kiest om uw fiets in de winkel af te halen bij een
erkende O2feel-verdeler, kiest u voor de expertise van een professional
die u bijstaat om op de juiste manier aan de slag te gaan met uw
elektrische fiets.
Een elektrische fiets is een technologisch product dat een grondige
voorbereiding vereist. Om ervoor te zorgen dat uw elektrische fiets
betrouwbaar blijft, dient u de veiligheidselementen van uw fiets
(vastzitten van de trappers, dwarsarm...) en de afstelling van de
remmen en derailleur regelmatig te laten nakijken. Daarom staat ons
netwerk van erkende verdelers steeds voor u klaar om de basisgarantie,
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die is inbegrepen in uw aankoop, te waarborgen.
De leden van ons netwerk zijn professionelen met een diploma
die regelmatig opleidingen volgen om hun knowhow en technische
vaardigheden verder te ontwikkelen. Als gespecialiseerd verdeler staat
u permanent in contact met onze hoofdzetel en onze klantendienst,
waardoor u op de hoogte blijft van de technologische evoluties en kan
genieten van een bijkomende expertise. Met de webshop van O2feel
is het netwerk van verdelers belangrijker dan ooit tevoren. Dankzij de
dienst “Afhalen in de winkel” kan u namelijk uw aankoop ophalen
in de winkel nadat u uw bestelling online hebt geplaatst: Handig,
eenvoudig en snel!
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SHOPPING

TRANSPORTTAS
De transporttas van O2feel werd ontworpen om uw
elektrische vouwfiets zo goed mogelijk te beschermen.
€ 59 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Product-ID: 350

TRANSPORTTAS
MET WIELTJES
De transporttas met wieltjes van O2feel werd ontworpen om
uw elektrische vouwfiets zo goed mogelijk te beschermen en
op een eenvoudige manier te transporteren.
€ 99 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Product-ID: 569

AXA

SOLID PLUS
Een antidiefstalsysteem van een hoog niveau dat rechtstreeks
op het frame van uw fiets wordt bevestigd. Kan worden
aangevuld met een Axa-ketting om de fiets te bevestigen aan
een vast ankerpunt.
€ 30 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Product-ID: 416

AXA

KETTING PLUG IN
Ketting als optie bij het antidiefstalsysteem Axa Solid Plus.
Zorgt voor een veelvoud aan mogelijke ankerpunten.
€ 30 - Aanbevolen verkoopprijs incl. btw
Product-ID: 483
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LEXICON

Power Pack
batterij op de
bagagedrager
(bestaat in 400

Spreekt u de taal van O2feel?

en 600)

Origin

geïntegreerde motor
in het wiel

SerenityFeel

Oplossing voor garantieuitbreiding batterij in optie

Kevlar riem carbon
drive

Aandrijvingssysteem met riem
in de plaats van een ketting. Geen
smeermiddelen, beperkt onderhoud,

EP8

Nieuw in 2021,
superkrachtige
Shimano-motor

geen lawaai.

XC

Slick Shape

Hoogwaardige afwerking
met gepolijste lasnaad op
het bovenste gedeelte

Cross Country

van het frame.

Nexus

Shimano-systeem met
versnellingen die werden
geïntegreerd in de naaf van
het wiel. Het is mogelijk om te
schakelent tussen versnellingen
bij stilstand, langere levensduur
van de transmissie

iPowerPack
Advanced

batterij die werd geïntegreerd
in het frame, verstevigd tegen
schokken en snellere afkoeling

Snellader
4A

Batterijlader die de laadtijd
door 2 deelt.

AM

in 432 en 720

All Mountain

iPowerPack
batterij die werd
geïntegreerd in het
frame (beschikbaar
in 432en 540)

Di2

Elektronisch en
automatisch systeem voor
de schakelovergang

Boost

Up

centrale motor
Shimano E6100,
koppel van 60NM.

centrale motor
Shimano E5000,
koppel van 50NM.

Power

centrale motor
Shimano EP8, koppel
van 85NM.
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TECHNOLOGIE HEEFT GEEN NUT ALS MEN ER GEEN PLEZIER AAN BELEEFT

ONZE TECHNISCHE
SNUFJES

HOME
FRAME
DESIGN
Onze elektrische fietsen van O2feel hebben een uniek design met
hun "homemade” frame. Ze worden volledig intern ontworpen en
ontwikkeld door onze teams.
Onze exclusieve en unieke frames combineren een mooie look met
innovatie. Ze worden gemaakt van aluminium 6061 T6, een zeer
stevige legering die niet roest. Dankzij de lage dichtheid kunnen
we zeer lichte rames ontwerpen, waardoor onze fietsen altijd even
wendbaar zijn. Voor bepaalde modellen gebruiken we een techniek
op basis van hydrovormen. Dit betekent dat we een vloeistof in de
buizen injecteren onder hoge druk, waardoor het frame vervormt
en we het de gewenste vorm kunnen geven. Dankzij deze techniek
kunnen we frames aanbieden met een verzorgde designlook en
elegante rechte of hoekige vormen.
O2feel ontiwkkelt zelf al zijn batterijen. Hierdoor kunnen ze perfect
worden geïntegreerd in het design van de fiets. Deze mooie integratie
is te zien op verschillende modellen waarbij de batterij wordt
geïntegreerd in de diagonale buis van het frame, voor een harmonieus
geheel.
Dit ontwerp, van de hand van ons intern team, biedt een uitgebreide
keuze aan unieke en inspirerende homemade frames, voor eenf iets
die volledig is afgestemd op uw behoeften. U kan alleen maar trots
zijn op uw nieuw stalen ros.

SLICK SHAPE
Tien jaar geleden ontwierp O2feel de eerste modellen. Sindsdien werd er
bijzondere aandacht besteed aan het ontwerp van de fietsen, zodat deze het DNA
van het merk uitdragen op een esthetische en verzorgde manier.
Om nog verder in detail te treden: O2feel gebruikte de techniek van de slick shape
voor zijn meest exclusieve modellen. Deze techniek, die wordt uitgevoerd aan het
einde van het assemblageproces, houdt in dat de lasnaden worden gepolijst, voor
een premium, delicate en verzorgde afwerking van het model.
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i

DE BATTERIJEN
WERDEN
ONTWORPEN EN
EPRODUCEERD
DOOR O2FEEL

R

D DOO

GEKEUR

GOED

Ons energiebeheer,
Voor het seizoen 2021 lanceert O2feel een batterij van de laatste nieuwe generatie:
de “iPowerPack Advanced”, beschikbaar in twee vermogens, 432 en 720. Dit is de krachtigste batterij
op de markt.
Onze batterijen beschikken over een smart BMS-systeem (Battery Management System) dat de temperatuur
controleert en het opladen, ontladen en het uitbalanceren van de cellen reguleert, zodat de prestaties en de
levensduur van de batterij kunnen worden behouden.
De batterijen zijn afkomstig uit de automobielsector en zijn uitgerust met een nieuw formaat van de
lithium 21700-cel waarmee meer energie kan worden geconcentreerd dan de vorige generatie. Daarnaast
beschikken deze cellen over een nieuw montageschema in de vorm van een “bijennest” waardoor er een
ongezien betrouwbaarheidsniveau kan worden bereikt.
Dankzij de unieke kenmerkende cellen en elektronische eigenschappen biedt dit systeem een opmerkelijke
levensduur, aangezien het wordt onderworpen aan een hoger aantal oplaadcycli.

PowerPack

iPowerPack

iPowerPack
Advanced

Externe batterij, altijd gemonteerd
op de bagagedrager

Integratie van de batterij in het frame
van onze fietsen dankzij een exclusief
ontwerp. Afneembaar om het opladen te
vereenvoudigen.

Verstevigde uitvoering van de iPowerPack,
betere weerstand tegen schokken,
aluminium
behuizing. Biedt een betere warmteafvoer

Beschikbaar in 2 vermogens:

Beschikbaar in 2 vermogens:

Beschikbaar in 2 vermogens:

374Wh

432Wh

432Wh

(PowerPack 400)

(iPowerPack Advanced 432)

(iPowerPack 432)

576Wh

540Wh

720Wh

(PowerPack 600)

(iPowerPack 540)

(iPowerPack Advanced 720)

Compatibel zonder beperkingen.

Compatibel zonder beperkingen.

Compatibel zonder beperkingen.

Km
250
225
200
175
150

Moteur Shimano
E5000
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Moteur Shimano
E6100

Moteur Shimano
E7000

iPowerPack Ad 720

iPack Ad 432

iPack Ad 432

iPowerPack 540

iPowerPack 432

PowerPack 600

PowerPack 400

iPowerPack 540

25

iPowerPack 432

50

PowerPack 600

75

PowerPack 400

100

iPowerPack Ad 720

125

Moteur Shimano
EP8

Als traditionele handelspartner van Shimano en diens gamma STEPS met centrale motorisatie, ging O2Feel een langdurig engagement aan.
O2Feel is namelijk sterk overtuigd van de kennis op het vlak van de motoren van elektrische fietsen en het innovatievermogen van Shimano, de
wereldleider voor fietsuitrusting.
O2feel is de Franse marktleider voor de implementatie van de STEPS-technologie van Shimano in zijn gamma’s elektrische fietsen. Hierdoor konden
we deze hoogtechnologische motorisaties integreren in onze filosofie om te zoeken naar vernieuwing. Beter leven betekent ook genieten van elk moment, en
het dagelijks leven vullen met een opeenvolging van kleine pleziertjes, zoals een fietstocht met uw O2feel-fiets.
De STEPS-motoren van Shimano garanderen een natuurlijk trapgevoel. U zou zelfs vergeten dat de motor er is

Onze modellen zijn uitgerust met verschillende motoren,
die elk speciaal werden ontworpen voor een ander en aanvullend
gebruik:
Shimano Steps

Shimano Steps

Shimano Steps

Shimano Steps

E5000

E6100

E7000

Ep8

Voor gebruik in de stad
en op de baan

Zuinig, soepel, compact, zeer stil

2,5 kg
Gewicht

40 Nm
Koppel

Voor gebruik in de stad
en op de baan
met een helling

Voor de hobbysporter

Voor de zwaarste
omstandigheden

Sterk vermogen, stil,
aangepast aan lange ritten

Krachtig, toegankelijk

Geducht om uw grenzen te verleggen

2,7 kg
Gewicht

60 Nm
Koppel

2,8 kg
Gewicht

60 Nm
Koppel

2,6 kg
Gewicht

85 Nm
Koppel
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GATES
Het internationale merk GATES staat voor meer dan 100 jaar
innovatie en volledige gepersonaliseerde transmissieoplossingen van het
hoogste niveau.
Gates, producent en leverancier van gerenommeerde auto-onderdelen,
heeft zijn uiterst doeltreffende technologie ten dienste gesteld van een
uitgebreid productgamma voor de fiets. Dankzij de samenwerking
met GATES, koos O2feel voor de meest geavanceerde en robuuste
transmissieproducten op de markt.

Een fiets met een riem, in plaats van een ketting, is niet alleen schoner,
maar ook stiller, lichter en steviger voor nog meer rijplezier. De riem
wordt op een tandwiel en specifieke plaat gespannen, zodat er geen
derailleur nodig is en het achterwiel toch soepel kan draaien. Dankzij
de riem GATES CARBON DRIVE kan u genieten van een stevigere
transmissie die minder onderhoud vereist (geen smeermiddel nodig en
geen vetvlekken), ideaal om uw kleding niet vuil te moeten maken! U
moet enkel op de fiets stappen en beginnen te trappen. De fietser geniet
van een soepele rijervaring dankzij de keuze voor een stevig onderdeel.

WAT IS
DE GATES
CARBON
DRIVE?
De technologie die schuil gaat achter de Gates Carbon
Drive vindt zijn oorsprong bij de motoren en dragsters
met een hoog vermogen. De tandriem Carbon Drive
bevindt zich in de kern van de transmissie. Deze riem
van carbonvezels van 11 mm vormt een efficiënt en
stevig alternatief voor de traditionele fietskettingen.
De transmissie wordt aangevuld door het gebruik van
innovatieve tandwielen van GATES en een naaf met
geïntegreerde vesnellingen van het merk Nexus.
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SPANNINGA
Het achterlicht GLOW is de oplossing voor geïntegreerde verlichting die
speciaal en exclusief werd ontworpen oor onze bagagedragers.
Het eindresultaat is een extreem smal, minimalistisch en elegant achterlicht
voor een prachtige lichtlijn.
Met het achterlicht GLOW bent u zichtbaar in alle omstandigheden. De
exclusieve technologie Contour Lighting (CLT©) biedt een ongeëvenaard
verspreidingsniveau van het licht. De lamp bestaat uit 50 miniatuurledlampjes die een lichtrendement van 2,5 Candela (grote hoek) produceren.

Une boite de vitesses
électronique, semi et/ou
tout automatique.
Dankzij de Di2-technologie kan u volledig elektrisch schakelen tussen versnellingen met behulp van de elektronische kabelboom, zonder de traditionele kabels en hendels om te
schakelen. De traditionele uitrusting werd vervangen door elektrische kabels en knoppen waarmee u tussen tandwielen wisselt in één druk op de knop.
Met het Di2-systeem beschikt u over twee opties:
1. Handmatig schakelen tussen elektronische versnellingen: u behoudt de controle over uw versnellingssysteem.
2. Een automatische modus waarin de fiets werkt als een automatisch versnellingssysteem en zelf schakelt tussen de versnellingen. Laat u leiden en vervoeren door de
technologie van uw fiets, zonder u zorgen te maken over het beheer van de versnellingen.
Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, zet het zich automatisch opnieuw in de startversnelling die werd ingesteld.
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ROCK SHOX
Rock Shox is een merk dat is gespecialiseerd in ophangingssystemen voor moutainbikes, freerides of cross country fietsen.
Dat is precies de reden waarom O2feel besluit om zijn Sport-gamma uit te rusten met de vorken van Rock Shox. De
vorken en schokdempers zijn erg licht, technisch en zien er mooi uit. Ze werden speciaal ontworpen voor elektronische
fietsen om een aangepaste uitrusting te bieden. Met de keuze voor Rock Shox, de ideale partner voor fietsers op alle
terreinen, kan O2feel het comfort en ongeëvenaarde prestaties garanderen, voor een goede wegligging en een unieke
rijervaring om steeds verder te gaan, zonder beperkingen, noch obstakels.

MIK HD
MIK is een innovatief systeem voor bagagedragers. Het biedt de mogelijkheid om “het transport en het opbergen te beveiligen” en
vergemakkelijkt het dagelijks leven van de fietser. U kan uw bagage vastmaken en losmaken in minder dan een seconde. MIK HD werd
ontwikkeld door BASIL, een producent van tassen en accessoires. Wanneer u ervoor kiest om uw fiets uit te rusten met een MIK HDsysteem, kiest u zelf de uitrusting die het best past bij uw behoeften, al dan niet met een bagagedrager MIK HK Ready. Iedere klant
heeft volledige keuzevrijheid, maar de optie is beschikbaar op al onze fietsen uit de collectie 2021.
Door te kiezen voor MIK bieden we onze klanten een veelzijdig gamma aan keuzemogelijkheden. Het was nog nooit zo eenvoudig om te
switchen tussen een tas om naar het werk te gaan en een mandje tijdens het weekend.
MIK HD (Heavy Duty) biedt voortaan ook de mogelijkheid om een kinderzitje te installeren op het systeem. MIK HD is compatibel
met het standaard MIK-systeem.

De voordelen van MIK HD:
1.

Eenvoudige en veilige bevestiging voor alle soorten bagage, tassen, mandjes, enz.

2.

Installatie in 1 seconde

3.

Geïntegreerd antidiefstalsysteem van het hoogste niveau

4.

Open systeem dat de mogelijkheid biedt om de MIK Ready-uitrusting te gebruiken bij verschillende merken

5.

Universeel, het systeem biedt de mogelijkheid op de montage van accessoires die niet tot het gamma van MIK HD Ready behoren

Er bestaan verschillende adapters (plaatjes) indien de klant zijn oude fietsen wilt uitrusten met een bagagedrager van MIK HD.
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MAATTABEL

m

1,50 m

1.60m

1.55m

1.65m

1.70m

Peps Fold Origin 2.1

Eén maat

Peps Fold Up 3.1

Eén maat

1.80m

1.75m

Equo Cargo Power 4.1

Eén maat

Equo Cargo Power 7.1

Eén maat

1.90m

1.85m

1.95m

Vog City Origin 2.1

S

Vog City Up 3.1

S

Vog City Up 4.1

S

Vog City Up 5.1

S

M

L

Vog City Boost 6.1

S

M

L

M

M

iSwan City Up 5.1

S

iSwan City Boost 6.1

S

M

L

iSwan City Boost 7.1

S

M

L

iSwan City Boost 8.1

S

M

L

Vog Explorer Boost 4.1

S

iSwan Explorer Boost 6.1

S

iSwan Urban Boost 6.1

M

M
M

S

L

M

iSwan Urban Brooks Limited

L

M

Vern Urban Power 9.1

L

M

iSwan Adventure Boost 6.1

S

Vern Adventure Power 8.1

2.00m

L

M

L

M

L

Karma XC Boost 4.1

S

M

L

Amplitude AM Power 7.1

S

M

L

Soar EN Power 8.1

S

M

L
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COMFORT
CITY
Collectie
2021

Vog City
Up 3.1

Vog City
Up 4.1

Vog City Up
5.1

Origin achterwiel 22NM

Shimano Steps E5000
centraal 40NM

Shimano Steps E5000
centraal 40NM

Shimano Steps E5000
centraal 40NM

VERMOGEN

2A

LADER

400

2A

600

400

2A

600

BATTERIJ

400

MOTOR

600

FRAME

400

FIETSVERGELIJKER

Vog City
Origin 2.1

2A

LED-display O2feel
Lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 Lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 Lateraal

LCD-display
Shimano SCE5000
Lateraal

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
40mm

Suntour met vering
50mm

Suntour met vering
50 mm

SCHOKDEMPER

-

-

-

-

RACESTUUR EN
DWARSARM

Satori Combinatie met
verstelbare stuurpen

Satori Combinatie met
verstelbare stuurpen

Satori Combinatie met
verstelbare stuurpen

Satori Combinatie met
verstelbare stuurpen

ZADELPEN

Promax stevig verstelbaar

Promax stevig verstelbaar

Promax stevig verstelbaar

Satori verstelbaar en met
vering

ZADEL

DDK met elastomeren

DDK met elastomeren

Selle Royal Gipsy
Comfortabel en extra
breed

Selle Royal Gipsy
Comfortabel en extra
breed

HANDGREPEN

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

HANDGREEP

Draaiende handgreep
van Shimano
gebruiksvriendelijk

Draaiende handgreep
van Shimano
gebruiksvriendelijk

Draaiende handgreep
van Shimano
gebruiksvriendelijk

Draaiende handgreep
van Shimano
gebruiksvriendelijk

CASSETTE

7 versnellingen

7 versnellingen

TRANSMISSIE

Ketting KMC roestvrij
kettingkast

Ketting KMC roestvrij
kettingkast

DISPLAY

VORK
(tussenruimte in
mm)

DERAILLEUR

160MM

REMMEN

BANDEN

VERLICHTING

Ketting KMC roestvrij
kettingkast
160MM

Kenda K935 26 of
CST C1635 26 of 28x1,75
CST C1635 26x1,75
28x1,75 bescherming tegen
bescherming tegen
bescherming tegen lekrijden
lekrijden met reflecterende
lekrijden met reflecterende
met reflecterende stroken
stroken
stroken

8 versnellingen
Ketting KMC roestvrij
kettingkast
160MM

CST C1635 26 of
28x1,75 bescherming
tegen lekrijden met
reflecterende stroken

Spanninga Gaelo 4 Lux

AXA compact line 20 lux

AXA Compact line 20 Lux

AXA compact line
20 lux

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

BAGAGEDRAGER

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

STEUN

Zijkant

Zijkant

Zijkant

Zijkant

ANTIDIEFSTAL

-

-

-

AXA Solid Plus
compatibel ketting
plug-in

AFMETINGEN

S, M

S

S, M

S, M, L

VOORAAN
VERLICHTING
ACHTERAAN
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8 versnellingen

COMFORT
CITY

FOLD

EXPLORER

Shimano Steps E5000
centraal 60NM

Shimano Steps E6100
centraal 40NM

Shimano Steps E6100
centraal 60NM

Shimano Steps E6100
centraal 60NM

Shimano Steps E6100
centraal 60NM

Shimano Steps E6100
centraal 60NM

2A

2A

4A Speed Charger

4A Speed Charger

2A

432

432

540

432

432

432

2A

540

Shimano Steps E6100
centraal 60NM

400

iSwan Explorer
Boost 6.1

600

Vog Explorer
Boost 4.1

540

iSwan City
Boost 8.1

540

iSwan City
Boost 7.1

540

iSwan City
Boost 6.1

400

iSwan City
Up 5.1

600

Vog City
Boost 6.1

4A Speed
Charger

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
40 mm

Suntour met vering
60 mm

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
50 mm

-

-

-

-

-

-

-

Satori Combinatie met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Ergon SC10 met gel voor
meer comfort

Ergon SC10 met gel voor
meer comfort

Selle Royal Gipsy
Comfortabel en extra breed

Selle Royal Lookin met gel Selle Royal Lookin met gel
voor meer comfort
voor meer comfort

Man: Satori Wien recht + verstelbare
stuurpen / Univ.: Satori Noirette +
verstelbare stuurpen

Selle Royal Lookin met gel Selle Royal Lookin met gel
voor meer comfort
voor meer comfort

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

Ergon ergonomisch

Ergon ergonomisch

Velo dubbele dichtheid
rubber met veel grip

Velo dubbele dichtheid
rubber met veel grip

Draaiende handgreep van
Shimano gebruiksvriendelijk

Handgreep Shimano met
hendel

Handgreep Shimano met
hendel

Draaiende handgreep
van Shimano
gebruiksvriendelijk

Draaiende handgreep
Shimano Shifter Di2
gebruiksvriendelijk

Handgreep Shimano met
hendel

Handgreep Shimano met
hendel

5 versnellingen

5 versnellingen Di2

5 versnellingen
Ketting KMC roestvrij
kettingkast
160MM

CST C1635 26 of 28x1,75
bescherming tegen lekrijden
met reflecterende stroken

8 versnellingen
Ketting KMC roestvrij
kettingkast
160MM

8 versnellingen

Ketting KMC anti-corrosie Riem CDX Gates Carbon
kettingkast
Drive
160MM

Schwalbe ROAD CRUISER
Schwalbe ROAD CRUISER
K-Guard 26 of 28x1,75
K-Guard 26 of 28x1,75
bescherming tegen lekrijden met bescherming tegen lekrijden met
reflecterende stroken
reflecterende stroken

160MM

Riem CDX Gates Carbon
Drive

9 versnellingen
Ketting KMC roestvrij
kettingkast

160MM

160MM

9 versnellingen
Ketting KMC roestvrij
kettingkast
160MM

Schwalbe ROAD CRUISER
K-Guard 26 of 28x1,75
bescherming tegen lekrijden met
reflecterende stroken

Schwalbe ROAD CRUISER
K-Guard 26 of 28x1,75
bescherming tegen lekrijden met
reflecterende stroken

Schwalbe MARATHON
PLUS MTB 26 of 27,5x2,1
bescherming tegen lekrijden
met reflecterende stroken

Schwalbe MARATHON
PLUS MTB 26 of 27,5x2,1
bescherming tegen lekrijden met
reflecterende stroken

AXA compact line 20 lux

AXA Blue line 30 Lux

AXA Blue line 30 Lux

AXA Blue line 30 Lux

AXA Blue line 30 Lux

Trelock Iveo 50 Lux

Trelock Iveo 50 Lux

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Commuter
Glow geïntegreerd in de
bagagedrager

Spanninga Commuter
Glow geïntegreerd in de
bagagedrager

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

Zijdelings

Zijdelings

Zijdelings

Zijdelings

Zijdelings

Zijdelings

Zijdelings

AXA Solid Plus compatibel
ketting plug-in

AXA Solid

AXA Solid

AXA Victory
compatibel ketting plug-in

AXA Victory
compatibel ketting plug-in

-

AXA Block XXL
compatibel ketting plug-in

S, M, L

S, M

S, M, L

S, M, L

S, M, L

S, M

S, M, L
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UTILITY
FOLD
Collectie
2021

DYNAMIC
CARGO

FOLD

URBAN

FOLD

Peps Fold
Origin 2.1

Peps Fold Up 3.1

Equo Cargo Power
4.1

Equo Cargo Power
7.1

iSwan Urban Boost
6.1

iSwan Urban
Brooks Limited

Origin achterwiel 22NM

Shimano Steps E5000
centraal 40NM

Shimano STEPS EP8
centraal 85NM

Shimano STEPS EP8
centraal 85NM

Shimano STEPS E6100
centraal 60NM

Shimano Steps E6100
centraal 60NM

VERMOGEN

2A

LADER

DISPLAY

VORK
(tussenruimte in
mm)

LED-display O2feel lateraal

Suntour met vering
63 mm

2A

4A Speed
charger

432

540

432

2A

540

400

BATTERIJ

600

MOTOR

400

FRAME

4A Speed
Charger

2A

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

Stijf afgestemd op de
spatborden

Suntour met vering
63 mm

Suntour met vering
63 mm

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
50 mm

SCHOKDEMPER

-

-

-

-

-

-

RACESTUUR EN

Promax kort en compact
met opvouwbare stuurpen

Promax kort en compact
met opvouwbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

Satori Noirette met
verstelbare stuurpen

ZADELPEN

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori stevig en verstelbaar

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

ZADEL

DDK met elastomeren

Selle Royal Gipsy
Comfortabel en extra breed

Selle Royal Herz City Gel
met hendel die de bediening
vereenvoudigt

Selle Royal Herz City met Gel en
hendel die het dragen van de fiets
vereenvoudigt

Selle Royal Lookin met gel
voor meer comfort

Brooks B17 in bruin leder

HANDGREPEN

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

Selle Royal in kunstleder

Ergon ergonomisch

Selle Royal in kunstleder

BROOKS in leder,
afgestemd op het zadel

Handgreep Shimano met
hendel

Draaiende handgreep van
Shimano gebruiksvriendelijk

Handgreep Shimano met
hendel

Draaiende handgreep van
Shimano gebruiksvriendelijk

DWARSARM

HANDGREEP

Draaiende handgreep van
Draaiende handgreep van
Shimano gebruiksvriendelijk Shimano gebruiksvriendelijk

DERAILLEUR
CASSETTE

7 versnellingen

TRANSMISSIE

Ketting KMC roestvrij

7 versnellingen
Ketting KMC roestvrij

Ketting KMC anti-corrosie
kettingkast
4 zuigers
Shimano MT420
/ 203mm

160MM

REMMEN

10 versnellingen

5 versnellingen
Riem CDX Gates Carbon
Drive
4 zuigers
Shimano MT420
/ 203mm

8 versnellingen 1- 34
Ketting KMC kettingkast

5 versnellingen
Ketting KMC roestvrij
kettingkast

160MM

160MM

Kenda K935 20x1,95
bescherming tegen lekrijden
met reflecterende stroken

Schwalbe BIG APPLE K-Guard
20x2,15 bescherming tegen
lekrijden met reflecterende
stroken

Schwalbe BIG APPLE PLUS
Perf, GreenGuard 26x2,15
Schwalbe SUPER MOTO-X
Perf GreenGuard 20x2.4
bescherming tegen lekrijden met
reflecterende stroken

Schwalbe BIG APPLE PLUS
Perf, GreenGuard 26x2,15
Schwalbe SUPER MOTO-X
Perf GreenGuard 20x2.4
bescherming tegen lekrijden met
reflecterende stroken

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard 26
of 28x1,75 bescherming
tegen lekrijden en met
reflecterende stroken

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard 26
of 28x1,75 bescherming
tegen lekrijden en met
reflecterende stroken

Spanninga Gaelo 4 Lux

AXA Compact line 20 Lux

AXA Compact line 20 Lux

Trelock Airflow 70 Lux

AXA Blue line 30 Lux

Trelock Iveo 50 Lux

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

AXA Juno met reflector

AXA Juno met reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Pixeo met
reflector

BAGAGEDRAGER

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

STEUN

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Lateraal

Lateraal

ANTIDIEFSTAL

-

-

-

Abus compatibel ketting
plug-in

AXA Solid

AXA Victory compatibel
ketting plug-in

AFMETINGEN

One size

One size

One size

One size

S, M, L

M, L

BANDEN

VERLICHTING
VOORAAN
VERLICHTING
ACHTERAAN
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DYNAMIC
URBAN

SPORT

ADVENTURE

XC

AM

ENDURO

Vern Adventure
Power 8.1

Karma XC Boost
4.1

Amplitude AM
Power 7.1

Soar Enduro Power
8.1

Shimano STEPS EP8
centraal 85NM

Shimano STEPS E6100
centraal 60NM

Shimano STEPS EP8
centraal 85NM

Shimano STEPS E7000
centraal 60NM

Shimano STEPS EP8
centraal 85NM

Shimano STEPS EP8
centraal 85NM

432

iSwan Adventure
Boost 6.1

4A Speed
Charger

540

Vern Urban
Power 9.1

4A Speed
Charger

4A Speed Charger

2A

4A Speed
Charger

4A Speed
Charger

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

LCD-display Shimano
SCE5000 lateraal

Display Shimano SCE7000
multifunctioneel centraal

Display Shimano SCE7000
multifunctioneel centraal

Suntour met vering
75 mm

Suntour met vering
50 mm

Suntour met vering
75 mm

Suntour XCM34 Boost
met vering 120mm

Rockshox 35 Silver R met
vering 140mm

Rockshox Yari RC met
vering 160mm

-

-

-

-

Rockshox RS DELUXE
SELECT+ 210x50

Rockshox RS DELUXE
SELECT+ 230x65

Satori Wien, recht met
verstelbare stuurpen

Satori Wien, recht met
verstelbare stuurpen

Satori Wien, recht met
verstelbare stuurpen

Satori Deviant 1, licht
en stevig met verstelbare
stuurpen

Satori EVO 35mm met
stuurpen Satori Ursa

Satori EVO 35mm met
stuurpen Satori Ursa

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Satori verstelbaar en met
vering

Promax stevig verstelbaar

Crankbrothers
HIGHLINE 3 telescopisch
(100-S/125-M/150-L)

Crankbrothers
HIGHLINE 3 telescopisch
(100-S/125-M/150-L)

Ergon SC10 met gel voor
meer comfort

Selle Royal Lookin met gel
voor meer comfort

Ergon SC10 met gel voor
meer comfort

Selle Royal Vivo Moderate

Selle Royal Vivo Sporty

Selle Royal Vivo Sporty

Ergon ergonomisch

Velo dubbele dichtheid
rubber met veel grip

Ergon ergonomisch

Ergon ergonomisch

Ergon ergonomisch

Ergon ergonomisch

Draaiende handgreep
van Shimano
gebruiksvriendelijk

Handgreep Shimano met
hendel

Handgreep Shimano met
hendel

Handgreep Shimano met
hendel

Handgreep Shimano met
hendel

Shifter Shimano XT

9 versnellingen
11- 34

10 versnellingen
11- 46
Ketting KMC roestvrij
kettingkast

10 versnellingen
11- 46

5 versnellingen
Riem CDX Gates
Carbon Drive
180MM

Ketting KMC roestvrij
kettingkast
160MM

180MM

Ketting KMC roestvrij

180MM

12 versnellingen
10- 51

12 versnellingen
10- 51

Ketting Shimano Deore

Ketting Shimano Deore

4 zuigers Shimano
MT520 (AV) en
MT500
(AR)
200mm

4 zuigers Shimano
MT520/ 200mm
(AR) 200mm

Schwalbe SUPER MOTO
Perf, RaceGuard, MicroSkin
27,5x2,4 soepele stang
bescherming tegen lekrijden
en met reflecterende stroken

Schwalbe MARATHON
PLUS MTB 26 of 27,5x2,1
bscherming tegen lekrijden en
met reflecterende stroken

Maxxis Ardent 27,5x2,4
tubeless ready EXO
bescherming tegen
lekrijden

Schwalbe SMART SAM
K-Guard 27,5x2,4 (S) en
29x2,4 (M-L) bescherming
tegen lekrijden

Maxxis MINION DHF/
DHR 27,5x2,8 Tubeless
Ready 3C MaxxTerra
EXO+

Maxxis MINION DHF/
DHR 27,5x2,8 Tubeless
Ready 3C MaxxTerra
EXO+

Trelock Airflow 70 Lux

Trelock Iveo 50 Lux

Trelock Airflow 70 Lux

Verlichting Spanninga
pack Illico Presto

Verlichting Spanninga pack
Illico Presto

Verlichting Spanninga pack
Illico Presto

Spanninga Commuter
Glow geïntegreerd in de
bagagedrager

Spanninga Pixeo met
reflector

Spanninga Commuter
Glow geïntegreerd in de
bagagedrager

Verlichting Spanninga
pack Illico Presto

Verlichting Spanninga pack
Illico Presto

Verlichting Spanninga pack
Illico Presto

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

O2feel compatibel
MIK HD

-

-

-

Lateraal

Lateraal

Lateraal

-

-

-

Abus compatibel ketting
plug-in

AXA Block XXL
compatibel ketting plug-in

Abus compatibel ketting
plug-in

-

-

-

M, L

S, M, L

M, L

S, M, L

S, M, L

S, M, L

Catalogus O2feel 2021 // 65

HET NIEUWE TIJDPERK VAN
DE ELEKTRISCHE FIETSEN

... We zijn nog maar pas begonnen ;)
10 jaar geleden bedachten Jean Bataille en
Grégoire Brunet O2feel. Toen ze afstudeerden aan
de ICAM Lille (Rijsel) was de belangstelling voor
elektrische fietsen zeker niet te vergelijken met
de huidige context. En dat is ongetwijfeld precies
datgene wat de twee vennoten heeft aangezet om
een verfijnd gamma fietsen te ontwikkelen. Ze
waren verantwoordelijk voor het ontwerp, alsook
de productie.

waarvoor de nationale markt van de fietsverkoop duidelijk een boost krijgt dankzij
het succes van elektrische fietsen. We hebben een netwerk van 300 verdelers in
Frankrijk. De technologische evolutie gaat razendsnel. Daarom moeten we niet op
onze lauweren blijven rusten.” De laatste aanwinst van het gamma, de Vern Urban
Power, heeft een versnellingssysteem waarvoor geen enkele manuele handeling
is vereist. “We bieden onze fietsen aan voor een prijs vanaf € 1.399 en hebben
voor ieder wat wils. De prijzen op deze markt dalen niet, maar de kwaliteit en de
assemblages evolueren doorheen de tijd. De volledige fietsindustrie is winstgevend.”
voegt Jean Bataille toe.

400.000. Zoveel elektrische fietsen werden er verkocht in
2019 in Frankrijk. Dit cijfer blijft groeien en naar schatting
zullen er een miljoen fietsen worden verkocht in 2025.
Net zoals talrijke andere start-ups, bouwden Jean Bataille
en Grégoire Brunet hun eerste fiets voor fietsers kleiner
dan 1m60, de Valdo, in hun garage in Picardië. Dit was
een niche in de markt en daardoor kende het bedrijf
een enorm succes sinds het prille begin. Momenteel telt
O2feel vier productgamma’s met 24 modellen in totaal.
Elke dag werken er 41 werknemers aan de innovaties
van het merk. De oprichters hopen binnen enkele jaren
ongeveer een zestigtal werknemers in dienst te hebben.
“Vier jaar geleden zijn we teruggekeerd naar het noorden
om te genieten van de werkgelegenheid in deze regio,
maar ook om toenadering te zoeken tot de Belgische
markt.” verklaart Jean Bataille. In 2011 verkochten we
onze eerste fiets bij onze Belgische buren. Hoewel de
expert momenteel slechts 10% van het totale omzetcijfer
bedraag (globaal omzetcijfer van € 15 mln. in 2019), is
het onze ambitie om het aandeel van de verkoop in het
buitenland (de Benelux, Zwitserland, België…) te laten
uitgroeien tot 25% van het totale omzetcijfer.
“We geven de voorkeur aan een professionele
opstart”
Fiets “comfort”, fiets “dynamic", fiets “utility”… elk
model wordt intern ontworpen, met één bijzonder
eigenschap: sommige modellen beschikken over een
batterij die rechtstreeks werd geïntegreerd in het frame.
Vier jaar geleden begon O2feel zijn samenwerking met de
wereldleider op het vlak van fietsonderdelen – Shimano
France. “Dankzij deze samenwerking kunnen we onze
eigen batterijen ontwikkelen en deze integreren in ons
ontwerp. Onze grote troef is dat we onze fiets volledig
zelf ontwerpen”, verklaart de mede-oprichter,
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GELUK IS GEEN STATION
WAAR JE AANKOMT, MAAR
EEN MANIER OM TE reizen
Margaret Lee Runbeck

