
Factsheet

De markante vormgeving met geïntegreerde accu en krachtige aandrijving maken de 

Nevo vario Business tot een echte alledaagse held. De fiets overtuigt door een hoog rij-

comfort en een comfortabele handling dankzij de lage instap en bewijst dat sportiviteit 

en een maximaal comfort perfect met elkaar kunnen worden gecombineerd.
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Nevo vario Business / pure white

Nevo vario Business

  Specificaties 
 5 471, 511, 561

 m pure white1

 m lunar grey metallic1

 v  28,5 kg

  Technische goedkeuringen
 v Toegestaan totaalgewicht:  

140 kg / 160 kg2

  Bagagedrager: 20 kg

  Eenwielige aanhanger: –

  Tweewielige aanhanger: ja 

  Trailerbike: ja

  Kinderzitje: ja3

  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b Enviolo 380, traploze naafversnelling

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Diefstalbeveiligde zadelpen  

en extra ketting voor slot, 130 cm,  

incl. Chain Bag

   Heavy-Duty-stuur

 D  2,57 – 9,75 m

  4.879,00 € 

  Opties
 k Battery 625 Wh 203,90 €

  Een nog grotere actieradius voor uw Nevo.  

  Vervangt PowerTube 500 met 625 Wh

 9  RX Chip 101,90 €

   Hardware voor de koppeling met gangbare 

mobiliteitsplatformen en -systemen

  Bike sharing-opties
   Smart Lock 4 254,90 €

   Sleutelloze slotoplossing die met iOS-  

en Android-apparaten compatibel is

   Smart Lock 4 incl. kettingslot, 284,90 € 

120 cm, en Riese & Müller tas



 5 Framehoogte

 v Gewicht

 m Kleur

 Bagagedrager

 Eenwielige aanhanger

 Tweewielige aanhanger

 Trailerbike

 Kinderzitje

1 Motor

c Accu

 k DualBattery

 g Display

 o Verende voorvork

 b Schakeling

 8 Riem / ketting

 d Remmen

 7 Banden

 z Verlichting

  Zadelpen

 Stuur

D Verzet

 9 RX Chip

   Technische veranderingen en wijzigingen in vorm, kleur en / of 

gewicht zijn binnen redelijke grenzen voorbehouden. 

Alle prijzen zijn incl. BTW.

1  Kan afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land, de 

uitvoering of configuratie van het model afwijken.

2  Maximaal gewicht van de bestuurder: 125 kg.

3  Maximaal 15 kg totaal gewicht bij kinderzitjes voor 

bagagedragermontage. Niet toegestaan zijn scherpe metalen 

klemmen en vervorming door een te hoge klemkracht

4    De Smart Lock-optie is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten 

die met hun Riese & Müller Business-modellen (vanaf 10 stuks) 

een bike sharing-project willen opzetten.

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


