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Fietsen & E-Bikes

Meer info, testberichten en alle modellen 
kunt u vinden op www.kreidler.com/nl



Als een familiebedrijf kiezen wij van oudsher voor zakelijke onafhankelijk-
heid en traditionele waarden. Met grote passie werken wij aan het gezamen-
lijke doel om voor ieder toepassingsgebied de perfecte fiets te ontwikkelen.

Het onderwerp fiets is bij Kreidler onlosmakelijk verbonden met een posi-
tieve levensstijl, gekenmerkt door vitaliteit en levensvreugde. Zo verenigen 
wij in Oldenburg onze zakelijke traditie en ambachtelijke precisie altijd 
met passie en entousiasme. Deze emoties vormen iedere dag onze nieuwe 
drijfveer.

Tegenwoordig overtuigen Kreidler fietsen “Made in Oldenburg” door hun 
voortreffelijke kwaliteit, moderne design en innovatieve techniek. Daarbij 
overtuigen zo ook steeds weer in onafhankelijke tests of in wedstrijden van 
ons mountainbike fabrieksteam.

ALLES VOOR FIETSEN – VOOR UW EN ONZE TOEKOMST.

Alles voor fietsen.



Cross

Crossfietsen van Kreidler zijn lichte allrounders en verbinden 
style met uitstekend fietsplezier. Ze zijn zo uitgerust zodat ze 
snel vooruit kunnen, bijvoorbeeld met sportieve schakeling van 
shimano of banden met een geringe rolweerstand. Met hun 
lichte aluminium frame en zonder overbodige onderdelen, zijn 
Kreidler Crossfietsen het meest geschikt voor snelle ritten en 
stedelijke avonturen. 

Alle Kreidler cross modellen kunt u vinden op 
www.kreidler.com/nl



Small Blind 1.0
Shimano Nexus 8-Versn. / Disc



City

Volle straten, boodschappen, de kinderen ophalen – het leven 
in de stad vergt tegenwoordig een hoge mate aan comfort en 
betrouwbaarheid. Kreidler Cityfietsen zijn stijlvolle begeleiders 
voor het dagelijks gebruik in de stad. De verschillende modellen 
blinken met excellent comfort alsmede veiligheid en functio-
naliteit. Het aansprekende en trendy design en veel liefde voor 
details maken onze Cityfietsen tot echte aandachtstrekkers.

Kreidler Cityfietsen – comfortabel, functioneel en betrouwbaar. 

Alle Kreidler city modellen kunt u vinden op 
www.kreidler.com/nl

Player 3.0 Gates
Shimano Nexus 8-Versnellingen / Magura HS11



Cash 3.0
Shimano Nexus 7-Versnellingen



Trekking

Kreidler trekkingfietsen zijn flexibele alleskunners op lange 
tochten, op mild terrein of bij dagelijks gebruik in de stad in 
weer en wind. Daarbij blinken ze uit met een slimme combinatie 
van uitstekende componenten en doordachte frameconstructies, 
hetzij uitgerust met een comfortabele verende voorvork of als 
“Light-model” met een vaste voorvork. 

Kreidler trekkingfietsen – flexibeler en meer individueel kan 
fietsplezier niet zijn. 

Alle Kreidler trekking modellen kunt u vinden op 
www.kreidler.com/nl

Raise RT 9 Light
Rohloff 14-Versnellingen / Disc

Raise RT 8 
Shimano XT 3x10 / Disc



Raise RT 9 Light
Rohloff 14-Versnellingen / Disc



E-Bike
Vitality Big Blind

Shimano Nexus 8-Versnellingen / Disc

Snel even boodschappen doen in de stad, ontspannen naar 
het werk of toch liever een uitgebreide tourrit in het weekend? 
Kreidler E-Bikes zijn in verschillende modellen verkrijgbaar. 
Met innovatieve techniek, hoge eisen voor kwaliteit en veilig-
heid, worden onze E-Bikes in Oldenburg geproduceerd en staan 
garant voor langdurig rijplezier.

Alle Kreidler E-Bikes bieden een toelaatbaar totaalgewicht van 
140kg. De Kreidler Vitality Eco Plus biedt met 170kg nog iets 
meer en is uitermate geschikt voor grote en krachtige fietsers.



Bosch E-Bike aandrijvingen genieten dankzij hun betrouwbaar-
heid en een zeer geluidsarme aandrijving een grote populariteit. 
Daarom worden Kreidler E-Bikes bijna uitsluitend met kwalita-
tief hoogwaardige Bosch aandrijvingen uitgerust, verschillend 
per model en categorie (comfort, trekking of E-MTB) uit één van 
de volgende beschreven series: 

Bosch Active Line – de perfecte aandrijving voor onze comfort 
serie, voor als u ontspannen en snel onderweg wilt zijn.

Bosch Performance Line – voor frequente fietsers is deze 
sportieve aandrijving precies de juiste. Ongeacht of het voor 
tourritten of dagelijks gebruik is. 

Bosch Performance Line CX – abitieuze en sportieve E-Bikers 
vertrouwen op deze aandrijving, welke perfect bij onze top 
E-MTB past. 

Bosch accu’s – de PowerPacks van de Kreidler E-Bikes zijn 
afhankelijk van het model beschikbaar met een capaciteit van 
400 Wh of 500 Wh. Deze 36 Volt accu’s hebben een beperkte 
laadtijd en grote actieradius. 

Alle Kreidler E-Bike modellen kunt u vinden op
www.kreidler.com/nl



Vitality Eco 3
Shimano Nexus 7-Versnellingen / 

Magura HS22

Superieure kwaliteit en uitstekende betrouwbaarheid, deze ken-
merken heeft de Kreidler Vitality Eco 3 in zich. Het aluminium  
frame beschikt over een uitzonderlijke stijfheid en uitstekende 
rijeigenschappen.  Bovendien zorgt de “Smart Accu Position” 
achter de zitbuis voor een hoge mate aan stabiliteit en veiligheid. 

Voor rijcomfort zorgen de verende voorvork en de eenvoudig 
bedienbare Intuvia boordcomputer. Daarnaast beschikt de Vi-
tality Eco 3 over een shimano nexus 7 naaf met vrijloop. Deze 
maakt licht en gelijkmatig schakelen mogelijk. Dankzij de krach-
tige Bosch aandrijving van de Active Line bent u snel en ont-
spannen onderweg. We hebben geen concessies gemaakt inzake 
veiligheid: De hydraulische velgrem van Magura overtuigd door 
zijn grote en nauwkeurige remkracht en de Treloch verlichting 
zorgt voor de perfecte zichtbaarjheid, zelfs bij ongunstige om-
standigheden. 

Met de kwalificatie GUT (2,5) behoort de Vitality Eco 3 met vrij-
loop tot de zeven beste fietsen uit de E-Bike test van de Stiftung 
Warentest, uitgave 07/2016.

Alle Kreidler E-Bike modellen kunt u vinden op  
www.kreidler.com/nl

Kreidler Vitality 
Eco3 mit Freilauf

GUT (2,5)

Im Test: 

Kreidler Vitality
Eco 3 mit Freilauf

15 Elektroräder
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Vitality Eco 6 
Shimano Nexus 8-Versnellingen / Magura HS22

Vitality Eco 8 Nyon 
Shimano XT 10-Versnellingen / Disc
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a brand of Uw Kreidler-dealer geeft u graag vakkundig advies:

Drukfouten en wijzigingen van uitrusting voorbehouden.  
De afbeeldingen en beschrijvingen van uitrusting zijn niet bindend.


