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INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

Al meer dan 50 jaar is Kymco actief op het gebied van gemotoriseerde twee- en vierwielers waaronder (motor)scooters, quads,  

motorfietsen en scootmobielen. Kymco is een pionier op het gebied van elektrische mobiliteit met onder andere een uit-

gebreide range aan elektrische scooters. Sinds 2018 zijn daar ook elektrische fietsen aan toegevoegd. Het merk staat reeds 

jarenlang bekend als leverancier van kwaliteitsproducten met een interessante prijs en ultiem gebruiksgemak en dat is bij de 

complete nieuwe lijn E-bikes niet anders.

Steeds vaker verkiezen mensen de elektrische fiets boven de auto en dat is zeker niet gek. Binnen nu en 5 jaar zal de filedruk  

toenemen, steeds meer snelwegen zullen dichtslibben, en de reistijd zal met ruim 35% stijgen. Afstanden tot wel 25 kilometer  

zullen in de toekomst in de spits sneller worden overbrugd met een E-bike. Daar komt nog bij dat steeds meer gemeenten fors  

investeren in nieuwe en bredere fietspaden die ervoor zorgen dat de fietser sneller en veiliger grotere afstanden kan afleggen. 

De fiets is niet enkel gezond, met de toenemende aandacht voor verlaging van de uitstoot, help je ook een stukje mee aan de  

reductie van CO2. Tenslotte moet er iemand mee beginnen. De overgang van de auto naar de E-bike is een mindset die wel-

iswaar in het begin een kleine omschakeling vraagt, maar al snel resulteert in een gewoonte waarbij niemand nog terug wil. 

Zeker niet als het een Kymco E-bike betreft.

MODERN
FIETSEN

SHIMANO STEPS 16

FIETSCOMPUTER 17

ACCU 18

BEDIENING 19

MOTOR 20

EXCLUSIEF VOOR DE STREET COMFORT 21

DEALERNETWERK 23

CITY

CITY
COMFORT

STREET

STREET
COMFORT

6

10

8

12



4 5

“HEERLIJK RELAXED  
IN HET PARK!”
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Naaf
3 versnellingen  

Sturmey Archer SRK3

Remmen
Hydraulische schijfremmen

SHIMANO (M315)

Bandenmaat
28x1.50 (40-622)

Kleuren
Wit antraciet  

Champagne antraciet 

Gewicht (excl. accu)
22,9kg

Accu
BT-E6000

(418Wh 36V 11,6Ah)

Uitvoering 
Dames

Framemaat 
48 (wit)/55(antraciet)

CITY

Het instapmodel uit het complete gamma van 
E-bikes, maar dan wel met de prijs/kwaliteit 
die je van Kymco gewend bent. De krachtige 
middenmotor zorgt voor aansprekende pres-
taties in de stad of ver daarbuiten. In combi-
natie met een uitneembare 418 Wh accu kan 
je genieten van perfecte ondersteuning. Een 
heuvel af met flinke snelheid, geen probleem, 
want de krachtige schijfremmen zijn in staat 
tot ongekende prestaties.

Comfortabele stadsfiets in 2 framematen  /  SHIMANO STEPS E6100 middenmotor  /  Instelbare verende zadelpen
Unieke styling  /  Je eigen design door middel van verwisselbare kapdelen

CITY
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STREET

Met deze unieke E-bike kom je goed voor de 
dag! En uniek mag je hem met recht noemen 
want hij heeft herkenbare rode spaken en is 
voorzien van verwisselbare kapdelen zodat je  
jouw fiets naar eigen smaak kan ontwerpen. 
De combinatie van de krachtige middenmotor 
gekoppeld aan de sterke 504Wh accu, zorgen 
samen met de monoshock voorvork voor 
comfortabel fietsplezier.

STREET

Naaf
8 versnellingen

Nexus Inter SG C6001 8D

Remmen
Hydraulische schijfremmen 

SHIMANO (M315)

Bandenmaat
28x1.50 (40-622)

Kleuren
Mat zwart

Gewicht (excl. accu)
22,9kg

Accu
BT-E8010

(504Wh 36V 14Ah)

Uitvoering
Heren

Framemaat
50/57

Veelzijdige stads/tourfiets met ongekende prestaties  /  SHIMANO STEPS E6100 middenmotor  /  Instelbare verende zadelpen
Je eigen design door middel van verwisselbare kapdelen  /  Tot wel 185 km actieradius in ECO modus
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CITY COMFORT

De City Comfort is de luxe versie van de City 
die naast de rijke standaarduitrusting ook 
nog eens beschikt over een verende voorvork 
(mono shock). Deze zorgt, zoals de naam al 
aangeeft, voor een comfortabeler rijgedrag 
onder alle omstandigheden. Dat laatste is 
geen enkel probleem want met de 504 Wh accu  
is een actieradius van 185km (ECO) mogelijk. 
Een fiets die uitermate geschikt is voor zowel 
stads- als recreatief gebruik.

Naaf
7 versnellingen

Nexus Inter SG C3001 7D

Remmen
Hydraulische schijfremmen

SHIMANO (M315)

Bandenmaat
28x1.50 (40-622)

Kleuren
Briliant zilver

Gewicht (excl. accu)
22,9kg

Accu
BT-E6001

(504Wh 36V 14Ah)

Uitvoering
Dames 

Framemaat 
48/55

Comfortabele stadsfiets in 2 framematen  /  SHIMANO STEPS E6100 middenmotor  /  Instelbare verende zadelpen
Unieke styling  /  Je eigen design door middel van verwisselbare kapdelen

CITY
COMFORT
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STREET COMFORT

Dit is hét paradepaardje uit de range van 
Kymco met niet alleen een krachtige midden- 
motor (50Nm/60nm koppel) maar ook een 
volautomatisch schakelsysteem (Di2) dat rijdt 
als een automaat, waarbij je als rijder altijd de  
baas blijft. Het systeem is volledig naar wens in 
te stellen middels de fietscomputer of E-TUBE 
app. De Dual shock voorvork is instelbaar en 
maakt het rijden nog comfortabeler.

STREET
COMFORT

Naaf
8 versnellingen

Nexus Inter SG C6061 8D 

Remmen
Hydraulische schijfremmen 

SHIMANO (M315)

Bandenmaat
28x1.50 (40-622)

Kleuren
Champagne antraciet 

Gewicht (excl. accu)
23,9kg

Accu
BT-E8010

(504Wh 36V 14Ah)

Uitvoering
Heren

Framemaat
50/57

Top uit de range met ongekende prestaties  /  SHIMANO STEPS E6100 middenmotor  /  Instelbare verende zadelpen
Je eigen design door middel van verwisselbare kapdelen  /  Tot wel 185 km actieradius in ECO modus



14 15

“ELKE DAG EEN  
LACH OP JE GEZICHT”
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OVER SHIMANO STEPS

SHIMANO is al bijna 100 jaar een pionier in de fietswereld met altijd de meest innovatieve en geavanceerde producten waaronder  

het automatisch schakelsysteem (Di2). Al onze Kymco E-bikes zijn uitgerust met het nieuwste en geavanceerde SHIMANO STEPS  

E6100 e-bikesysteem die je ten allen tijde ondersteunt, of het nu regent, of hard waait. Het intuïtieve trap ondersteuningssyteem 

zorgt er tevens voor dat je niet in de gaten hebt dat je op een E-bike rijdt! Het SHIMANO STEPS e-bike systeem is niet alleen krach-

tig, maar ook heel stil. Zo geniet je elke dag van de heerlijke rust op weg naar je werk of een ontspannen rit in het weekend.

WAAROM KYMCO MET SHIMANO STEPS?

Compact  /  De motor weegt slechts 2,88 kg en is uitermate compact geïntegreerd in het frame.

Accuduur  /  Na 500 volledige ladingen heft de accu nog altijd een capaciteit van 80%. Na 1.000 ladingen heeft hij zelfs nog 

een accucapaciteit van 60%! De angst dat je accu het vroegtijdig begeeft is dan ook volledig ongegrond.

Bereik  /  Nooit meer met een bezweet lichaam op je werk aankomen, maar heerlijk relaxt zonder dat het je teveel inspanning 

kost. Met de krachtigste accu kom je maar liefst 185 km (ECO modus) ver.

Smartphone  /  Je smartphone is altijd bij je en daarom is het zo handig dat je deze in een handomdraai kan omtoveren tot een 

ware fietscomputer. Middels de E-Tube Ride app van SHIMANO beschik je over alle informatie die je als fietser wenst en kan je diverse  

interessante aanpassingen doorvoeren. Meer hierover zie www.shimano-steps.com/e-bikes/netherlands/nl/onderhoud/E-tube

COMPUTER

De fraai gestijlde en volledig digitale fiets-
computer geeft je informatie over de snelheid, 
afstand, versnelling (alleen bij Di2), tijdsduur, 
ondersteuningsstanden en nog veel meer. Je 
kunt kiezen uit maar liefst vier verschillende  
weergaven. Middels de E-TUBE app van SHIMANO 
maak je draadloos verbinding vanaf je smart-
phone of tablet. Er is zelfs een mogelijkheid 
om van je smartphone een SHIMANO STEPS 
fietscomputer maken. 

FIETSCOMPUTER
SC-E6100

Licht aan/uit knop

Draadloze communicatie  

met displays van derden  

en apps op smartphones

Groot en gemakkelijk  

afleesbaar display

Keuze om vast te zetten

Gewicht
110 g

LCD afmetingen
2.7”

Draadloos systeem
ANT privé / Bluetooth®LE

Talen
Nederlands / Engels / e.a.

SHIMANO STEPS
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BEDIENING

Het SHIMANO STEPS maakt gebruik van een 
Nexus naaf (Inter 7, Inter 8) met 7 of 8 ver-
snellingen (City comfort/Street Comfort) of 
een Sturmey Archer naaf in het geval van de  
CITY. Bij de STREET comfort beschik je over 
een Nexus Inter 8 naaf met computer gestuurd 
schakelsysteem met 8 versnellingen. Het Nexus 
systeem is bestand tegen een hoge pedaal-
kracht en is volledig waterdicht zodat deze 
bestand is tegen water of andere invloeden.

BEDIENING

ACCU

De krachtige 418 Wh (enkel City11.6Ah) of 
504 Wh(14Ah) li-ion accu’s zijn krachtig en  
hebben een lange levensduur. Je kunt ze 
moeiteloos 1.000 keer opladen zonder noemens- 
waardig verlies aan vermogen. En dan gaat 
het opladen ook nog eens razendsnel. Ideaal 
als je vaak onderweg bent. 

ACCU

Plaatsing City modellen, 

onder bagagedrager

Plaatsing Street modellen, 

aan frame

Lange levensduur

Snel en gemakkelijk opladen

Schakelversteller City

Schakelversteller Street

Schakelversteller Street Comfort

Schakelversteller City Comfort

City
Schakelversteller:

Sturmey Archer SRK 3

(3 versnellingen)

Street 
Schakelversteller:

Inter 8 type SG C6001 - 8d

(8 versnellingen)

City Comfort
Schakelversteller:

Inter 7 type SG C3001 - 7d

(7 versnellingen)

Street Comfort
Schakelversteller:

Inter 8 type SG C6061 - 8d

(8 versnellingen)

City
Accu: BT-E6000

(418Wh 36V 11,6Ah)

Street
Accu: BT-E8010

(504Wh 36V 14Ah)

City Comfort
Accu: BT-E6001

(504Wh 36V 14Ah)

Street Comfort
Accu: BT-E8010

(504Wh 36V 14Ah)

HIGH 93km

NORMAL 130km

ECO 185km

Bereik Gebasseerd op een 504Wh batterij

HIGH 75km

NORMAL 105km

ECO 155km

Bereik Gebasseerd op een 418Wh batterij
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EXCLUSIEF
VOOR DE STREET COMFORT 

MOTOR

Kymco gebruikt een uiterst krachtige motor met  
een nominaal vermogen van 250w en een maxi-
maal vermogen van 500w die perfect geschikt 
is voor in de stad of ver daarbuiten. Dankzij 
het instelbare koppel van 50Nm of 60Nm kan  
men kiezen tussen comfortabel of sportief. De 
motor geeft je een ondersteuning tot maximaal  
25 km/u. De middenmotor is centraal geplaatst  
waardoor je kan profiteren van een uitstekende 
stabiliteit en weegt slechts 2,88 kilo.

Standaard inclusief:
Walk assist (alle modellen)

Start mode (bij gebruik van Di2 – naaf)

Volledig automatisch schakelen (Di-2 naaf)

Ondersteuning tot 

maximaal 25 km/u

VOLLEDIG AUTOMATISCH SCHAKELEN (ALLEEN Di2) 

Schakelen was nog nooit zo leuk! De combinatie van de motor met een Di2 geschikte Nexus 8-speed interne versnellings-  

naaf maakt volledig automatisch schakelen mogelijk. Fietsen wordt daardoor nog relaxter. Het systeem signaleert en analyseert  

je snelheid en schakelt vervolgens intuïtief naar de optimale versnelling. Je hoeft je nooit meer druk te maken of je in de juiste 

versnelling zit, net zoals bij een automaat.

SCHAKELADVIES (ALLEEN Di2) 

Continue rekent het systeem welke snelheid er gereden wordt en geeft daarbij een signaal of je op of terug moet schakelen. 

Je kunt alle instellingen doorvoeren op de fietscomputer of E-TUBE app. (automatisch schakelen kan ook en is nog makkelijker)

START MODE (ALLEEN Di2)  

Het systeem kiest zelf automatisch een lagere versnelling wanneer je stopt. Handig wanneer je aan komt rijden bij verkeers-

lichten. Je rijdt dus nooit meer in een te zware versnelling weg bij een verkeerslicht. Handig, en het spaart ook nog eens je accu.

MOTOR
SHIMANO STEPS E6100

Gewicht
2,88 kg

Ondersteuningsstanden
ECO | Normal | High

Max koppel (zelf te kiezen)

60 Nm (sportief)

50 Nm (comfort)

Bereik
185 km (maximaal in ECO 

modus met 504 Wh accu)
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DEALERNETWERK

Wil je de Kymco E-bikes komen bewonderen bij één van onze officiële dealers? 

Ga naar ebikes.kymco.nl en vindt onze actuele dealerlijst. 

DEALERNETWERK



Wijzigingen in specificaties, afbeeldingen, teksten, drukfouten voorbehouden. 
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