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Fiets in en uit uw comfortzone.

Verende voorvork, lederen handvatten, een breed 
zadel... Elk detail van de CGO800S is ontworpen 
voor ultiem comfort.
Met hydraulische schijfremmen en 
richtingaanwijzers achter biedt deze step-thru 
e-bike de meest zorgeloze rijervaring.

Ontworpen 
voor comfort.

CGO800S
Stadscomfort Serie



Veiligheid staat als 
standaard voorop

Slimme 
app-naar-display-
integratie

Beter fietsen in de stad: De CGO800S is voorzien van knipperende 

richtingaanwijzers aan de achterkant die eenvoudig kunnen worden 

ingeschakeld met een simpele duimdruk.

Het geïntegreerde LCD-kleurendisplay is centraal geplaatst, zodat de 

bestuurders zich op de weg kunnen concentreren.

De TENWAYS-app fungeert als navigatieapparaat en 

registreert ook rijgegevens. De App-interface kan 

direct op het centrale LCD-display worden 

aangebracht, waardoor een telefoonhouder niet 

meer nodig is.



Koppelsensor en 
koppelingsmotor

De uiterst nauwkeurige koppelsensor meet 

elke omwenteling van de pedalen, waardoor de 

motorondersteuning een natuurlijk en intuïtief gevoel 

krijgt. De borstelloze naafmotor is gebouwd met een 

gepatenteerde eenrichtingskoppeling, dus de het 

rijden gaat ultrasoepel, of de ondersteuning nu aan of 

uit staat.

Gates carbon 
riemaandrijving

De Gates carbon riemaandrijving levert 30.000 km 

onderhoudsvrij rijden. De riem is niet alleen lichter, 

maar ook stiller dan traditionele kettingen.

Verende 
voorvork

De verende voorvork vangt alle schokken op, 

waardoor het rijcomfort comfortabel en stabiel is.



Geïntegreerd LCD-kleurendisplay

Draagbare batterij

Hydraulische schijfremmen Gekoppelde naafmotor Magnetische koppelsensor

Verende voorvork



Product
specificaties

Basisinformatie

Netto gewicht 

Maximale snelheid 

Maximale belasting

Bereik

Laadtijd

Framemateriaal

Kleuren

Elektronica

Batterij 

Sensor

Motor

Display

Overige onderdelen

Aandrijving

Remsysteem 

Banden

19 kg

25 km/u

120 kg

70-100 km

4,5 uur

6061 Ruimtevaartkwaliteit aluminium 

Middernachtzwart/Hemelsblauw/Kiezelgrijs

36V 10,4Ah-batterij met 18650 lithium-ioncellen

Koppelsensor

250W borstelloze motor met ingebouwde koppeling

Geïntegreerd LCD-kleurendisplay

Gates Carbon Riemaandrijving

Tektro hydraulische schijfremmen

CST 700*48C anti-lek banden
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Gemaakt voor de stad, ideaal voor iedereen.

Met een druk op het pedaal treedt de 
motorondersteuning in direct in werking. 
Achter het ingetogen ontwerp schuilt een 
wendbare e-bike met enorm vermogen. Ideaal 
voor stadverkeer, slingerende Fietspaden en 
stijle hellingen.

Ideaal voor 
de stad.

CGO600
Stadsfiets Serie



Ultra-
lichtgewicht

Compact 
OLED-display

De hele e-bike weegt slechts 15 kg. De meeste 
volwassenen kunnen het met één hand optillen.

In tegenstelling tot traditionele LCD-
schermen, is dit OLED-scherm in direct 
zonlicht gemakkelijk af te lezen. Alle functies 
van deze e-bike kunnen worden ontgrendeld 
met 4 cijferige pincode.



Koppelsensor 
koppelingsmotor
De uiterst nauwkeurige koppelsensor meet 
elke omwenteling van de pedalen, waardoor 
de motorondersteuning een natuurlijk 
en intuïtief gevoel krijgt. De borstelloze 
naafmotor is gebouwd met een 
gepatenteerde eenrichtingskoppeling, dus 
de het rijden gaat ultrasoepel, of de 
ondersteuning nu aan of uit staat.

Gates CDX carbon 
riemaandrijving
De Gates CDX carbon belt zorgt voor 
30.000 km onderhoudsvrij rijden. De 
riem is niet alleen lichter, maar ook 
stiller dan traditionele kettingen.

Een strakke look
Dankzij een vakkundig geïntegreerde 
batterij en motor blijft de CGO600 
wendbaar en compact. Deze sportieve 
e-bike is wendbaar en krachtig genoeg 
om gemakkelijk door de stadsdrukte 
te navigeren.



Product
specificaties

Basisinformatie

Netto gewicht 

Maximale snelheid 

Maximale belasting

Bereik

Laadtijd

Framemateriaal

Kleuren

Elektronica

Batterij 

Sensor

Motor

Display

Overige onderdelen

Aandrijving

Remsysteem 

Banden 

Zittinghoogte

15 kg

25 km/u

120 kg

Tot 70 km 

2,5 uur

6061 Ruimtevaartkwaliteit aluminium 

Middernachtzwart/Arctisch blauw/Lichtgrijs/Limegroen/

Hemelsblauw 

36V 7Ah-batterij met Samsung 18650 lithium-ioncellen

Koppelsensor

250W Borstelloze motor met ingebouwde koppeling

lP65 Waterbestendig OLED-display

Gates CDX Carbon Riemaandrijving

Hydraulische schijfremmen

CST 700C anti-lek banden

500mm/540mm



We zetten ons in voor een groenere en 
duurzamere wereld met een gemeenschap 
van e-bikers. Geef uw fietsplezier een boost 
met TENWAYS - de groene, coole, en vrije 
manier van bewegen.

 
Nieuwe wegen voor 
groene mobiliteit





Tenways Technovation Europe B.V.
Kabelweg 57-4A12,1014 BA,Amsterdam
www.tenways.com

Contact
Zakelijke samenwerking: sales@tenways.com
Klantenservice: support@tenways.com
Ga met ons mee op:@TENWAYS E-Bike


