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Perfectie als resultaat van voortdurende verbetering van samenhangende details van een functionele 
eenheid wordt door geen ander fietsmerk zo serieus genomen als bij idworx!

Onze bikes moeten – in deze prioriteitsvolgorde en niet andersom:

Pas dan heb ik een fiets waarmee ik altijd volop kan genieten op elke weg of in elk soort terrein.

It works!
Gerrit Gaastra

RIDE IT ALL, ALL THE TIME

extreem duurzaam en betrouwbaar zijn

bij zo min mogelijk onderhoud lang en optimaal kunnen functioneren

binnen het kader van de door 1 t/m 3 gedefinieerde voorwaarden zo licht mogelijk zijn.

binnen een zo breed mogelijk toepassingsgebied maximaal rijplezier bieden

www.idworx-bikes.com



Easy TiRohler

ETiR
Off Rohler Ti

ORTi

De Easy TiRohler is concurrentieloos in alle aspecten. Het 

deuk- en corrosieresistente titanium frame heeft alle idworx 

details waar geen andere fabrikant zich bij titanium aan waagt.                                            

Afgemonteerd met het neusje van de zalm aan onderdelen staat de 

ETiR op een eenzaam hoog niveau.

Het avontuur van fietsreizen trekt steeds meer mensen. Wij verheugen 

ons over de berichten uit alle uithoeken van de wereld van vele idworx 

Off Rohler rijders. De ORTi biedt een onovertroffen robuustheid en 

betrouwbaarheid waarop een rijder overal 100% op kan vertrouwen. 

Tijdens een tocht door bijvoorbeeld Mongolië  of Patagonië is je materiaal 

namelijk het laatste waar je je zorgen om zou moeten maken.



oPinion

oP
oPinion

oP

urban spec travel spec

Iedere dag door weer in wind naar je werk fietsen en tegelijk sportief 

onderweg zijn. De idworx oPinion ’urban spec’ maakt het mogelijk 

door zijn Pinion versnellingsbak met groot bereik en kleine stappen 

tussen de versnellingen en speciale idworx componenten waardoor 

de fiets niet alleen heel licht rolt, maar ook een betrouwbaar dagelijks 

vervoermiddel is.

Deze fiets combineert de 55mm brede Schwalbe Almotion banden 

en speciale 203mm grote idworx remschijven met de oPinion 

versnellingsbak. Het grote bereik, het op veel bagage berekende 

frame en de met de idworx “brace” uitgeruste Tubus bagagedrager 

maken van de oPinion travel spec de ultieme reisfiets.



All Rohler

AR
All Rohler

AR

Voor wie het bewezen ’sorglos’ concept van onze trekkingbikes 

graag aangevuld ziet met een, ook onder de meest extreme 

weersomstandigheden, perfect remgedrag is er de idworx All Rohler 

met schijfremmen. 

Deze fiets is voorzien van speciale door idworx ontwikkelde 203mm 

grote en 3,2mm dikke remschijven, die ook met veel bagage en tijdens 

slechte weersomstandigheden zorgen voor betrouwbare vertraging.

De All Rohler is in 2014 ook beschikbaar als lady uitvoering. Wij vinden 

dat dames naast de zeer betrouwbare remmen net zo goed moeten 

kunnen profiteren van het uitmuntende comfort van de 55mm brede 

Schwalbe Marathon Almotion banden en de titanium zadelpen. En 

natuurlijk van de talloze andere speciale idworx details!



Easy Rohler Evo

ER Evo
Easy Rohler Evo

ER Evo

De Easy Rohler Evo is de benchmark voor trekkingfietsen. Het lichte en 

stijve aluminium frame is voorzien van al onze eigen details. De afmontage 

bestaat uit enkel toponderdelen, zoals de Magura FIRM-tech hydraulische 

remmen, idworx SON Widebody stekkerloze naafdynamo in combinatie 

met onze kabelboom en edelux+ koplamp. Daarnaast natuurlijk het EBB 

Long Life en idworx kettingblad met een enorme levensduur.

De veelvuldig door de pers geprezen rijeigenschappen komen onder 

andere voort uit de speciale idworx geometrie en het Air Suspension 

concept met de brede idworx Darim 2 velgen en de uiterst lichtlopende 

Schwalbe Marathon Almotion banden.



Power Rohler

PR
Power Rohler

PR

Veel fietsers rijden al jaren uiterst tevreden rond op een idworx 

Easy Rohler of een van onze andere trekkingbikes. Onder hen 

hebben velen de wens geuit naar een idworx trekkingbike met alle 

doordachte details, maar ook voorzien van trapondersteuning. Deze 

ultieme e-bike is er nu in de vorm van de Power Rohler. Al onze 

trekkingbike know-how is verwerkt in het compleet nieuwe frame 

dat is uitgevoerd met een ovale zitbuis om het extra gewicht van de 

accu op te vangen. De bagagedrager heeft extra dikke buizen, een 

dubbele opname aan de uitvaleinden en een ’brace’ ter verhoging 

van de stijfheid ter hoogte van de staande achtervork. Samen met 

het duurzame 19 tands idworx Kettingblad zorgt dat ervoor dat deze 

e-bike een echte idworx is!



Off Rohler Evo

OR Evo

De idworx Off Rohler Evo maakt de spagaat tussen extreme pakezel 

en mountain bike. De veel gekopieerde geometrie met lange 

achtervork en vlakke balhoofdhoek en de brede 26“ Darim 2 velgen 

met 60mm banden maken het mogelijk. Maar deze alleskunner is 

ook ideaal voor snel woon/werk verkeer!

www.idworx-bikes.com



Racing TiRohler

RTiR
Rock n Rohler

RnR

speed spec

rough spec speed spec orange

rough spec black

De ultieme trail-hardtail heeft uiteraard een titanium frame. Voorzien 

van 29“ wielen en onze bewezen geometrie en talloze idworx specials 

als de doordachte kabelvoering en duurzame onderdelen zoals het 

idworx kettingblad. Als ’speed spec’ voor de wedstrijdrijder en ’rough 

spec’ voor degenen die op zoek zijn naar de ultieme allrounder.

De doorbraak van de 29er is niet meer terug te draaien, zo groot zijn 

de voordelen van de ’grote wielen’. De Rockn Rohler onderscheidt zich 

met een extreem klimvermogen door de lange achtervork en stabiel 

rijgedrag tijdens snelle downhills. In 2014 uitgevoerd met Shimano XT 

schijfremmen met idworx schijf op de Rohloff Speedhub. Verkrijgbaar als 

lichte en sportieve ’speed spec’ en comfortabel multitalent ‘rough spec’.



RM
Road MarathonRapid One

RO

De racefiets net even beter. De Road Marathon is niet om wedstrijden 

te winnen, wel om zware ritten sneller en vooral aangenamer af te 

leggen. Het toverwoord is wederom comfort, door de bredere 28 

mm banden, de titanium zadelpen en de aangepaste geometrie. De 

langere wielbasis en de kortere bovenbuis geven de fiets precies wat 

de meeste wielrenners zoeken: een aangenamere zit en een beter 

rijgedrag. Door de slimme montage van de Curana-spatborden – een 

idworx idee - zijn deze eenvoudig en snel te verwijderen.

Extreem snel zijn met minimale bagage, dat is de roeping van de 

lichte Rapid One. Betrouwbaar door de vele typische idworx-details. 

Voor door de week naar het werk, in de weekenden voor een mooie, 

lange tocht en op vakantie van hotel naar hotel. 



www.idworx-bikes.com

info@bikebasics.de

tel .  +49 (0)228 184 700

fax +49 (0)228 184 70299
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idworx  I   exclusive dealer

Enkele fietsen zijn afgebeeld met opties. Technische wijzigingen voorbehouden.


