
Drymer Hilgo specificaties 
 

- Prijs: € 8.195,00 inclusief 21% BTW  

- Lengte: 244CM 

- Breedte: 72CM 

- Hoogte: 88CM 

- Gewicht: 30KG 

- Draaicirkel: 8,2M met 44-406, 6,8M met 28-406 

Standaard uitrusting;  

De Drymer-Sinner Hilgo laat zich kenmerken door scherpe lijnen, ontworpen naar de laatste inzichten 

op aerodynamisch inzicht. De Hilgo heeft open wielkasten en enkelzijdige ophanging van de wielen 

rondom. Dit heeft niet alleen als voordeel voor een gemakkelijke bandenwissel, maar verkleint 

tevens de draaicirkel. Het in eigen huis ontwikkelde schakelsysteem zal de Hilgo kenmerken.  

- Twee tandbladen voor; 34 – 50T; 150mm SD-cranks standaard.  

▪ Korte cranks eventueel mogelijk 

- Shimano 105 11-speed voorderailleur  

- 11-speed ketting KMC 

- Sunrace 11-speed 11-40T cassette achter  

- In eigen huis ontwikkelde Hilgo-schakeling 

o Zeer lichte bediening  

o Super snel schakelen 

o Intuïtief te bedienen 

o Groot bereik  

o Drop-in tussenas 

o Optimale kettingspanning in elk verzet  

o Robuust   

- Sturmey-Archer 70 mm trommelremmen  

- Verlichting; Busch&Muller IXON-X E 150LUX ingebouwd in de neus 

- Binnenverlichting 

- 1 ST Accu, 12V 

- Banden; Achter maximaal 55-406; Voor maximaal 44-406  

- Vering; McPherson veerpoten voorzijde, achter Hilgo veerdemper. (onderhoudsvrij)  

- Zelfdragende uitneembare zitting (glasvezel)  

- Cateye Enduro 8 kilometerteller 

- Wieldoekjes effen zwart 

- Spiegel Zefal spin  
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Opties en meerprijzen bij Drymer Hilgo bestelling    

Elektrische ondersteuning Aikema freehub motor incl. 1 accu (actieradius 40-70) vanaf €        1.300,00   
Sturmey Archer 90 mm. Trommelremmen met koelvinnen €           270,00   
Sturmey Archer 70 mm. Trommelremmen met koelvinnen €           220,00  

Tweede B&M IXON-X E koplamp ingebouwd €           149,90   
B&M IXON-X E bij spiegel dmv adapter €           169,80   
Dagrijverlichting (4 witte LEDS)  €             39,50  

LED richtingaanwijzers met hoor- en zichtbare verklikker en alarmfunctie €           198,00   
Elektrische claxon €             29,50   
Rem/mist achterlicht €             89,00   
USB aansluiting rechts €             84,50   
Wieldoekjes op het achterwiel €             37,00   
Wieldoekjes met speciale print en reflectie per set, meerprijs vanaf €             14,00  

Carbon wieldeksels op beide voorwielen €             82,00   
Carbon zitschaal €             52,00   
Carbon zitschaal met 63 venti gaten €           104,00   
Nekrol 14x5 cm. €             18,50   
Nekpad €             22,90   
Mango Tourkap/Racekap in carbon met vizier - in zwart of wit €           495,00   
Mango Tourkap/Racekap in carbon/kevlar  met vizier - in zwart of wit €           545,00   
Meerprijs Mango Tourkap/Racekap in kleur (op aanvraag)  €           152,00   
Velomobiel dakje , demontabel €          232,00   
Trekhaak aan linkerzijde, afkoppelbaar €             82,00   
Velomobieltasje Radical - 5 kleuren Rechts €             84,95   
Velomobieltasje Radical – 5 kleuren Links met bidonhouder: €             89,95  

Informeer naar de mogelijkheden voor een GPS steun. €            21,00   
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