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ER-L
Easy Rohler Lady
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alweer 10 jaar bouwt idworx bijzondere 

fietsen naar eigen fundamentele richtlijnen, 

die we bij de ontwikkeling en aanpassing van 

elke idworx-bike consequent hanteren:

innovatie op zichzelf heeft voor de rijder geen 

waarde.

we passen alleen technologieën toe die echte, 

aantoonbare verbeteringen opleveren. en 

of een nieuw idee ook echt een verbetering 

betekent, blijkt pas in de praktijk en zelden 

tijdens enkele testritten.

perfectie is het resultaat van voortdurende 

verbetering van samenhangende details van 

een functionele eenheid.

radicale uitgangspunten zijn meestal goed 

op de markt te brengen, doen het goed in de 

pers en nodigen uit tot kopen. Maar slechts 

zelden zorgen ze voor gedegen producten die 

iedereen tevreden stellen. wij willen de fiets 

niet opnieuw uitvinden, maar aan de hand 

van groeiende expertise en door toepassing 

van werkelijk functionele technologieën 

optimaliseren. Hierbij maken we ook 

gebruik van minder bekende oplossingen, 

zoals een Magura Hs-33 FirM-tech rem. 

deze rem stelt zeer hoge eisen aan de 

productienauwkeurigheid en wordt daarom 

nauwelijks door andere fabrikanten gebruikt 

in de serieproductie. Het is de lichtste en 

meest betrouwbare fietsrem die we kennen.

onze bikes moeten - in deze volgorde van 

prioriteit en niet andersom:

extreem duurzaam en betrouwbaar zijn1. 

bij zo min mogelijk onderhoud lang en 2. 

optimaal kunnen functioneren

binnen een zo breed mogelijk 3. 

toepassingsgebied maximaal rijplezier 

bieden

binnen het kader van de door 1 t/m 4. 

3 gedefinieerde voorwaarden zo licht 

mogelijk zijn.

Pas dan heb ik een fiets waarmee ik altijd 

volop kan genieten op elke weg of in elk soort 

terrein.

hiernaast ziet u een selectie van voorbeelden van 

idworx integrated design.

it works! – gerrit gaastra 

RidE it aLL, aLL thE tiME idworx aandrijving: de extra geharde idworx 

KMC x1 ketting en het idworx Middleburn 

7075t6 hard-gecoate kettingblad met een 

oneven(!) aantal tanden verhoogt de levensduur 

van de aandrijving nog eens sterk.

air suspension: de brede, speciale schwalbe 

ballonbanden rollen licht en veilig en bieden 

duidelijk meer comfort zonder complexe, 

zware technologie in te moeten zetten. dit 

bandenconcept heeft idworx samen met 

schwalbe ontwikkeld.

fiRM-tech remmen: direct aan het frame en de 

voorvork geïntegreerde hydraulische remmen 

die uitstekende remprestaties leveren en zeer 

weinig onderhoud nodig hebben. idworx is de 

eerste die deze remmen zo heeft toegepast.

idworx stress Reducer: de stuuruitslag wordt 

begrensd, waardoor de kabels, remleidingen 

en de bovenbuis niet meer kunnen beschadigen 

bij een val. een trekkingfiets met volle low-

rider tassen valt ook niet meer om door het 

vanzelf verdraaien van stuur.

doordachte kabelgeleiding: bij een idworx 

zijn de buitenkabels compleet gesloten en 

lopen optimaal langs het frame. dus geen 

geklapper, maar dit vraagt bij de productie 

natuurlijk weer extra aandacht.

idworx lamphouder: 

een klein detail, CnC gefreesd uit aluminium 

laat de kabels van de son edelux lamp perfect 

verlopen en maakt de fiets af.

idworx hesling kettingkast: deze excenter 

compatibele kast zorgt er voor dat het smeren 

en de slijtage van de aandrijving tot een 

minimum beperkt blijven. ook blijft uw broek 

schoon.

idworx soN deluxe Wide Body naafdynamo: 

deze is licht, loopt licht en door de maximale 

flensbreedte wordt de zijdelingse stijfheid 

van het wiel duidelijk voelbaar verhoogd 

(afhankelijk van de vergeleken naaf tussen 10 

en 35%).

idworx darim velg made by Rigida: speciaal 

profiel met hoge flanken waarop de Magura 

remblokken perfect passen. door de 

Carbide-coating is de slijtage zeer gering. 

de verkleinde spaakgaten in het versterkte 

materiaal voorkomen scheuren. 

EBB Lite: idworx gebruikt een excentrische 

bottom bracket om de ketting snel en 

eenvoudig op te spannen. Het wiel zit achter 

in een verticale pad waardoor het altijd recht 

in het frame zit.



EtiR
Easy tiRohler

de Easy tiRohler is concurrentieloos in alle 

aspecten. het deuk- en corrosie-resistente 

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. perfect inzetbaar voor 

dagelijks gebruik onder alle omstandigheden, 

maar ook voor verre reizen naar exotische 

bestemmingen.



oR
off Rohler

de off Rohler maakt de spagaat tussen 

extreme pakezel en sportieve fiets. de 

veel gekopieerde geometrie en de stevige 

26”-wielen met brede banden maken het 

mogelijk. de zeer lange achtervork en 

vlakke balhoofdhoek zorgen voor het 

rustige stuurgedrag bij zware belading 

en bij hogere snelheden bergaf. ook op 

wegen die de naam al lang niet meer 

verdienen! Maar de sportieve alleskunner 

is ook ideaal voor een rit tussendoor of 

snel heen en terug naar het werk.



ER
Easy Rohler

de Easy Rohler zet de standaard voor 

trekkingfietsen. het lichte en stijve 

aluminium frame is voorzien van al 

onze eigen details. de door de pers 

en gebruikers veelvuldig geprezen 

rijeigenschappen komen voort uit onze 

speciale idworx geometrie en het air 

suspension-concept. de betrouwbaarheid 

voor woon-werkverkeer of lange tochten 

met zware bepakking is gegarandeerd 

door de degelijke afmontage met door 

idworx ontwikkelde onderdelen.

afgebeeld met optionele idworx kettingkast

ER Mat zWaRt

ER GLaNzENd zWaRt



ER-L ER-c
Easy Rohler  Lady Easy Rohler  comfort

afgebeeld met optionele idworx kettingkast

ER-L Mat zWaRt ER-c GLaNzENd zWaRt

ER-L GLaNzENd zWaRt ER-c Mat zWaRt

afgebeeld met optionele idworx kettingkast



cR
country Rohler 

Es
Easy street

afgebeeld met optionele idworx kettingkast

toeren in alle luxe: de country Rohler is 

om de dagelijkse rit van en naar werk 

lichter te maken. om in het weekend 

over de heide of langs de kust te cruisen. 

of tijdens vakantie buitenlandse bergen 

te overwinnen.

Lekker fietsen in stijl,  de Easy street 

is een echte idworx. het hoogwaardige 

frame met de speciale geometrie en de 

brede banden zorgen voor de typische 

idworx-rijeigenschappen die zo geroemd 

worden. 



framemaat

EtiR / ER / cR
s M L XL XXL

a (mm) 570 570 585 600 620

B (mm) 480 520 560 600 640

c (graden) 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73 72,5 72

E (mm) 78 78 78 78 78

f (mm) 1080 1076 1089 1100 1127

G (mm) 463 463 463 463 475

h (mm) - - - - -

i (mm) 130 155 185 215 260

framemaat

ER-lady
s M L

a (mm) 560 570 585

B (mm) 480 520 560

c (graden) 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73

E (mm) 78 78 78

f (mm) 1070 1076 1089

G (mm) 463 463 463

h (mm) - - -

i (mm) 130 155 185

framemaat

ER-c / cR-c
s M L

a (mm) 560 570 585

B (mm) 480 520 560

c (graden) 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73

E (mm) 78 78 78

f (mm) 1070 1076 1089

G (mm) 463 463 463

h (mm) - - -

i (mm) 180 180 210

framemaat

Es
s M L XL

a (mm) 560 570 585 600

B (mm) 480 520 560 600

c (graden) 70,5 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73 72,5

E (mm) 78 78 78 78

f (mm) 1064 1068 1080 1091

G (mm) 455 455 455 455

h (mm) 85 85 80 80

i (mm) 160 160 190 220

spEcificatiEs

EtiR oR ER / ER-Lady ER-comfort cR / cR-comfort Es / Es-comfort

frame idworx double butted titanium met 
excentrische bottom bracket en 
isR***

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR***

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR***

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR***

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR***

idworx butted 6061 t6 aluminium

framematen M  / L  / XL 43 / 47  / 51  / 55  / 58 cm s / M / L / XL / XXL en s / M / L 
(Lady)

s  / M  / L M  / L  / XL en s  / M  / L (comfort) M  / L  / XL en s  / M  / L (comfort)

Voorvork idworx tf-R 28“, 
compleet  aluminium

idworx tf-R 26“, 
compleet  aluminium

idworx tf-R 28“, 
compleet  aluminium

idworx tf-R 28“, 
compleet  aluminium

idworx tf-R 28“, 
compleet  aluminium

idworx tf-R 28“, 
compleet  aluminium

Versnelling Rohloff speedhub 500  / 14 (43 / 15) Rohloff speedhub 500  / 14 (39 / 16) Rohloff speedhub 500  / 14 (43 / 16) Rohloff speedhub 500  / 14 (43 / 16) Rohloff speedhub 500  / 14 (42 / 16) sram dual drive 3x9

crankset truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 39t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ firex single speed 42t truvativ firex single speed 33t

Remmen Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech

Wielen Rohloff / idworx soN delux Wide 
Body naafdynamo met 28” idworx 
Rigida darim css gecoate velgen

Rohloff / idworx soN delux Wide 
Body naafdynamo met 26” idworx 
Rigida darim css gecoate velgen

Rohloff / idworx soN delux Wide 
Body naafdynamo met 28” idworx 
Rigida darim css gecoate velgen

Rohloff / idworx soN delux Wide 
Body naafdynamo met 28” idworx 
Rigida darim css gecoate velgen

Rohloff / shimano dh3N72 
naafdynamo met 28” idworx Rigida 
darim velgen

sram dual drive / sram d730 
naafdynamo met 28” idworx Rigida 
darim velgen

Banden schwalbe Marathon supreme met 
Reflex, 50-622 mm, vouwbaar

schwalbe Marathon Extreme 2.25“ 
met  double defense, vouwbaar

schwalbe Marathon supreme met 
Reflex, 50-622 mm, vouwbaar

schwalbe Marathon supreme met 
Reflex, 50-622 mm, vouwbaar

schwalbe Big apple met Reflex, 
50-622 mm

schwalbe Big apple met  Reflex 
50-622 mm

stuur syntace VRo, 6061 Ecolight 
aluminium

syntace VRo, 6061 Ecolight 
aluminium

idworx sport, double butted 
aluminium

idworx comfort, aluminium idworx comfort, aluminium idworx comfort, aluminium

Voorbouw syntace VRo, s, 20°, X-Ray clamp syntace VRo, s, 20°, X-Ray clamp idworx adjust, 100 mm idworx adjust, 80 mm idworx adjust, 80 mm idworx adjust, 80 mm

zadelpen syntace p6 syntace p6 syntace p6 syntace p6 idworx 2-Bolt idworx classic

zadel terry fly Rs, titanium terry fly Rs, titanium terry fly Rs / Butterfly Rs, titanium terry fly Gt Gel selle italia Garda Men / Lady selle italia Garda Men / Lady

specials soN Edelux koplamp met idworx 
cNc-lamphouder, tubus Logo 
titanium drager, sapim Race / force 
dB-spaken, idworx kMc X1 extra 
geharde ketting, Ergon handvatten 
met mini bar-ends, schwalbe 
airmax pro luchtdrukmeter                                   
optie: idworx kettingkast

soN Edelux koplamp met idworx 
cNc-lamphouder, tubus cargo 
drager en duo lowrider, sapim 
Race / force dB-spaken, idworx 
kMc X1 extra geharde ketting, 
Ergon handvatten met mini 
bar-ends, schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter

soN Edelux koplamp met idworx 
cNc-lamphouder, tubus Logo 
drager, sapim Race / force 
dB-spaken, idworx kMc X1 extra 
geharde ketting, aXa defender 
RL-slot, Ergon handvatten met mini 
bar-ends, schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter
optie: idworx kettingkast

soN Edelux koplamp met idworx 
cNc-lamphouder, tubus Logo 
drager, sapim Race / force 
dB-spaken, idworx kMc X1 extra 
geharde ketting, aXa defender 
RL-slot, Ergon handvatten met mini 
bar-ends, schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter
optie: idworx kettingkast 

B&M cyo koplamp met idworx 
cNc-lamphouder, Racktime 
add-it drager, sapim Race / 
force dB-spaken, idworx kMc 
X1 extra geharde ketting, aXa 
defender RL-slot, schwalbe 
airmax pro luchtdrukmeter                                     
optie: idworx kettingkast

B&M cyo koplamp met idworx cNc-
lamphouder,  Racktime add-it drager, 
sapim Race / force dB-spaken, aXa 
defender RL-slot, schwalbe airmax 
pro luchtdrukmeter 

kleur titanium naturel platina zwart mat zwart of glanzend zwart mat zwart of glanzend zwart platina zwart polar zilver

Gewicht ca. 13,8 kg* ca. 14,2 kg* ca. 14,1 kg** ca. 14,4 kg** ca. 14,9 kg** ca. 15,0 kg **

technische veranderingen voorbehouden * Gewicht excl. pedalen ** Gewicht excl. slot en pedalen *** isR: idworx stress Reducer
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a:  effektieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten)

B:  zitbuislengte

c:  balhoofdhoek

d:  zitbuishoek

E:  naloop 

f:  wielbasis

G:  lengte liggende achtervork

h:  BB-drop: midden BB – verbindingslijn tussen de beide assen

i:  balhoofdbuislengte

framemaat

oR
43 47 51 55 58

a (mm) 570 585 600 615 630

B (mm) 430 470 510 550 580

c (graden) 69 69 69 69 69

d (graden) 73,5 73 73 72,5 72

E (mm) 87 87 87 87 87

f (mm) 1104 1114 1130 1143 1162

G (mm) 462 462 462 462 462

h (mm) - - - - -

i (mm) 157 157 177 202 232



Et
Easy transport 

afgebeeld met optioneel ‘flip-flop’ achterwiel zonder motor afgebeeld met optioneel ‘flip-flop’ achterwiel zonder motor

Elektrische ondersteuning op zijn idworx’: geen 

krachtexplosie voor in de stad, maar juist volle 

hulp leveren als het echt zwaarder wordt. de Easy 

transport is een sportieve fiets die bij tegenwind 

richting werk of met bagage de berg op vol 

ondersteund. En als de fietsvakantie ‘puur’ moet 

zijn, laat door het ‘flip-flop’-concept het gehele 

wiel met motor en accu inclusief houder zich in ‘no-

time’ volledig verwijderen. door het consequent 

doorvoeren van idworx-details is de Easy transport 

een lichte – nog geen twintig kilogram compleet 

met E-aandrijving – en licht rijdende fiets.



ER p
Easy Rohler  pure

Ro
Rapid one

de sexy Easy Rohler pure is een razendsnelle 

‘Rohloff-fiets’. de aangenaam sportieve 

zithouding en de brede, comfortabele 

banden zorgen dat de kilometers met 

gemak onder je door schieten. 

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. 



a:  effektieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten)

B:  zitbuislengte

c:  balhoofdhoek

d:  zitbuishoek

E:  naloop 

f:  wielbasis

G:  lengte liggende achtervork

h:  BB-drop: midden BB – verbindingslijn tussen de beide assen

i:  balhoofdbuislengte

spEcificatiEs

Et / Et-Lady ER pure / ER pure-Lady Rapid one

frame idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met isR***

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR***

idworx triple butted 6061 
t6  aluminium

framematen M  / L  / XL en s  / M  / L (Lady) s / M / L / XL / XXL en s / M / L (Lady) 52 / 56 / 60 / 64 cm

Voorvork idworx tf-R 28“, compleet 
aluminium

idworx tf-R 28“, compleet aluminium idworx Rf-R 28", carbon, aluminium 
balhoofdbuis

Versnelling shimano deore Xt Rohloff speedhub 500  / 14 (43 / 16) shimano deore Xt

crankset shimano deore Xt 26 / 36 / 48 truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

shimano deore Xt 26 / 36 / 48

Remmen Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech cane creek sRc-3L

Wielen BionX pL-250 Light aandrijving 
/ shimano dh3N80 naafdynamo 
met 28” idworx Rigida darim css 
gecoate velgen

Rohloff / dt-swiss naaf met 28” 
idworx Rigida darim css gecoate 
velgen

shimano deore Xt naven met 28" 
Exal XR3 velgen 

Banden schwalbe Marathon supreme met 
Reflex, 50-622 mm, vouwbaar

schwalbe Marathon supreme met 
Reflex, 50-622 mm, vouwbaar

schwalbe durano 28 mm

stuur syntace VRo, 6061 Ecolight 
aluminium

syntace duraflite syntace duraflite

Voorbouw syntace VRo, s, 20°, X-Ray clamp syntace force syntace force

zadelpen syntace p6 syntace p6 syntace p6

zadel terry fly Rs / Butterfly Rs, titanium terry fly Rs / Butterfly Rs, titanium selle italia idworx X

specials soN Edelux koplamp met idworx 
cNc-lamphouder, tubus Logo 
drager en duo lowrider, sapim 
Race/force dB-spaken, aXa 
defender RL-slot, Ergon handvatten 
met mini bar-ends, schwalbe 
airmax pro luchtdrukmeter                         
optie: achterwiel zonder motor    

sapim Race/force dB-spaken, 
idworx kMc X1 extra geharde 
ketting, schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter                          
optie: idworx kettingkast

compleet doorgetrokken 
buitenkabels, tubus fly drager, 
sapim Race dB-spaken, sRaM 
Nightcrawler, curana 30 mm 
spatborden, schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter

kleur electric blue glanzend zwart glanzend zwart

Gewicht ca. 19,9 kg** (ca. 14,0 kg met wiel 
zonder motor)

ca. 12,6 kg* ca. 9,7 kg

framemaat

Et
s M L XL

a (mm) 560 570 585 600

B (mm) 480 520 560 600

c (graden) 70,5 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73 72,5

E (mm) 78 78 78 78

f (mm) 1060 1066 1080 1090

G (mm) 455 455 455 455

h (mm) 85 85 80 80

i (mm) 130 155 185 215

framemaat

ER pure
s M L XL XXL

a (mm) 570 570 585 600 620

B (mm) 480 520 560 600 640

c (graden) 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73 72,5 72

E (mm) 78 78 78 78 78

f (mm) 1080 1076 1089 1100 1127

G (mm) 463 463 463 463 475

h (mm) - - - - -

i (mm) 130 155 185 215 260

framemaat

ER pure-Lady
s M L

a (mm) 560 570 585

B (mm) 480 520 560

c (graden) 70,5 70,5 70,5

d (graden) 74 73,5 73

E (mm) 78 78 78

f (mm) 1070 1076 1089

G (mm) 463 463 463

h (mm) - - -

i (mm) 130 155 185

framemaat

Ro
52 56 60 64

a (mm) 530 550 575 600

B (mm) 520 560 600 640

c (graden) 71 71 71 71,5

d (graden) 73,5 73 72,5 72

E (mm) 70 70 70 70

f (mm) 996 1015 1041 1062

G (mm) 425 430 430 435

h (mm) 75 70 70 65

i (mm) 130 175 215 260
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technische veranderingen voorbehouden * Gewicht excl. pedalen ** Gewicht excl. slot en pedalen *** isR: idworx stress Reducer



RM
Road Marathon

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.afgebeeld zonder de standaard curana-spatborden



RR
Racing Rohler

Marathon mountainbiken volgens idworx, 

maar de Racing Rohler is niet alleen voor de 

snelle buitenlandse ritten. ook bij de lokale 

toertocht in het vlakke land blinkt de Racing 

Rohler uit in wendbaarheid en controle. in 

dit geval combineert de fiets een laag ge-

wicht met de betrouwbaarheid van de Rohloff 

speedhub. de schijfremmen geven net dat 

beetje extra controle bij echt moeilijke om-

standigheden. details als veel ruimte tussen 

frame en band vallen pas op als anderen met 

hun fiets in de problemen komen.



aR
alpine Rohler

Met een transalp in het achterhoofd 

heeft idworx de alpine Rohler verder 

ontwikkeld. de schwalbe Nobby Nic-

banden zijn nog betrouwbaarder in 

zwaarder terrein en ook de stijve Rock 

shox Revelation-voorvork biedt net dat 

beetje extra controle. het idworx frame 

doet de rest: de langere achtervork 

maakt steile beklimmingen eenvoudiger 

en geeft optimale controle bij hoge 

snelheden bergaf. de zitpositie is ideaal 

om het uren uit te houden in het zadel, 

niet alleen in de bergen, maar ook in de 

Lage Landen. 

aR Mat zWaRt

aR MEaN GREEN



MR
Mountain Rohler

pR
power Rohler  XL

MR Mat zWaRt

MR Wit

optiE:  GERMaN a.  VooRVoRk

dé mountainbike voor de Nederlandse en Vlaamse 

toertochten tijdens de extreemste omstandigheden. 

de Mountain Rohler heeft onder de veelfietsers 

inmiddels een oerdegelijke reputatie opgebouwd 

wat betrouwbaarheid, heerlijk stuurgedrag en 

beperkte behoefte aan onderhoud betreft.

de power Rohler brengt de mountainbike 

terug naar wat je echt nodig hebt. dat 

maakt de betrouwbare power Rohler niet 

alleen een belevenis in het terrein, maar 

onder veel omstandigheden ook een 

snellere fiets.



a:  effektieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten)

B:  zitbuislengte

c:  balhoofdhoek

d:  zitbuishoek

E:  naloop 

f:  wielbasis

G:  lengte liggende achtervork

h:  BB-drop: midden BB – verbindingslijn tussen de beide assen

i:  balhoofdbuislengte
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framemaat

aR
47 51 55 58

a (mm) 585 600 615 630

B (mm) 470 510 550 580

c (graden) 69 69 69 69

d (graden) 73 73 72,5 72

E (mm) 90 90 90 90

f (mm) 1098 1127 1152 1163

G (mm) 435 448 461 461

h (mm) - - - -

i (mm) 115 135 160 190

framemaat

RR
47 51 55

a (mm) 585 600 615

B (mm) 470 510 550

c (graden) 69,5 69,5 69,5

d (graden) 73,5 73,5 73

E (mm) 88 88 88

f (mm) 1078 1107 1132

G (mm) 435 448 461

h (mm) - - -

i (mm) 115 135 160

framemaat

MR
43 47 51 55 58

a (mm) 570 585 600 615 630

B (mm) 430 470 510 550 580

c (graden) 69 69 69 69 69

d (graden) 73,5 73 73 72,5 72

E (mm) 93 93 93 93 93

f (mm) 1083 1095 1111 1137 1148

G (mm) 435 435 435 448 448

h (mm) - - - - -

i (mm) 115 115 135 160 190

framemaat

RM
52 56 60 64

a (mm) 530 550 575 600

B (mm) 520 560 600 640

c (graden) 71 71 71 71,5

d (graden) 73,5 73 72,5 72

E (mm) 70 70 70 70

f (mm) 996 1015 1041 1062

G (mm) 425 430 430 435

h (mm) 75 70 70 65

i (mm) 130 175 215 260

framemaat

pR
47 51 55 58

a (mm) 585 600 615 630

B (mm) 470 510 550 580

c (graden) 69 69 69 69

d (graden) 73 73 72,5 72

E (mm) 89 89 89 89

f (mm) 1113 1130 1143 1162

G (mm) 448 461 461 461

h (mm) - - - -

i (mm) 135 177 202 232

spEcificatiEs

RM RR aR MR pR

frame idworx triple butted 6061 t6 
aluminium

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR*

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR*

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR*

idworx triple butted 6061 t6 
aluminium met excentrische bottom 
bracket en isR*

framematen 52 / 56 / 60 / 64 cm 47 / 51 / 55 cm 47 / 51 / 55 / 58 cm 43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm 47 / 51 / 55 / 58 cm

Voorvork alpha Q cs25 Rockshox sid team, push-Loc 
Remote, 100 mm veerweg

Rockshox Revelation team, push-
Loc Remote, 20 mm Maxle, 130 mm 
veerweg

Magura Menja ‘10, push-Loc 
Remote, 100 mm veerweg

idworx Mf-R 26“, compleet 
aluminium

Versnelling shimano ultegra dual control en 
derailleurs en cs5600 cassette 
12-27

Rohloff speedhub 500 / 14 (43 / 17) 
voor schijfrem

Rohloff speedhub 500 / 14 (43 / 17) 
voor schijfrem

Rohloff speedhub 500 / 14 (43 / 17) Rohloff speedhub 500 / 14 (43 / 17)

crankset truvativ Rouleur oct 30 / 39 / 52 truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

truvativ stylo single speed met 
idworx Middleburn 43t 7075t6 
hardcoat kettingblad

Remmen cane creek scR-3L Magura Marta sL Magnesium 160 / 
160 mm

Magura Louise Bat 180 / 180 mm Magura hs 33 fiRM-tech Magura hs 33 fiRM-tech

Wielen dt-swiss 240 s met 28" dt-swiss 
R520 velgen

Rohloff / dt swiss 240 s RWs thru 
Bolt met 26" dt-swiss XR 400 velgen

Rohloff / dt swiss 240 s met 26" 
dt-swiss EX 500 velgen

Rohloff / dt swiss 240 s met 26" 
idworx Rigida darim css gecoate 
velgen

Rohloff / dt swiss 240 s met 26" 
idworx Rigida darim css gecoate 
velgen

Banden schwalbe ultremo R 28 mm schwalbe Rocket Ron 2.25” schwalbe Nobby Nic 2.4” schwalbe Rocket Ron 2.4” schwalbe Rocket Ron 2.4”

stuur syntace Racelite syntace duraflite syntace Vector syntace duraflite syntace duraflite

Voorbouw syntace force syntace force syntace force syntace force syntace force

zadelpen usE sumo titanium syntace p6 syntace p6 syntace p6 syntace p6

zadel selle italia idworx X selle italia idworx X selle italia idworx X selle italia idworx X selle italia idworx X

specials compleet doorgetrokken 
buitenkabels, sapim d-Light 
spaken, sRaM  Nightcrawler, 
curana 30 mm spatborden, 
schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter

super sym Yoke in achterbouw, 
sapim d-Light spaken, idworx kMc 
X1 extra geharde ketting, dt-swiss 
RWs snelspanners, syntace screw-
on handvatten, schwalbe airmax pro 
luchtdrukmeter

super sym Yoke in achterbouw, 
sapim d-Light spaken, idworx kMc 
X1 extra geharde ketting, syntace 
screw-on handvatten, schwalbe 
airmax pro luchtdrukmeter

super sym Yoke in achterbouw, 
sapim d-Light spaken, idworx kMc 
X1 extra geharde ketting, syntace 
screw-on handvatten, schwalbe 
airmax pro luchtdrukmeter optie: 
German a. force kilo 1.3 fiRM-tech 
voorvork, 90 mm veerweg

super sym Yoke in achterbouw, 
sapim d-Light spaken, idworx kMc 
X1 extra geharde ketting, syntace 
screw-on handvatten, schwalbe 
airmax pro luchtdrukmeter

kleur wit of glanzend zwart wit mean green of mat zwart wit of mat zwart brushed alu

Gewicht ca. 8,4 kg** ca. 11,3 kg ca. 12,5 kg ca. 11,6 kg (ca. 11,2 kg met optie 
Ga-vork)

ca. 10,5 kg

technische veranderingen voorbehouden * isR: idworx stress Reducer ** Gewicht excl. spatborden
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