
Factsheet

De Packster 70 vario Business maakt het leven makkelijk. Of u nu kinderen, bood-

schappen of materieel wilt vervoeren: deze cargo-bike brengt alles veilig naar de 

gewenste bestemming. Hierbij overtuigt de fiets met een supereenvoudige handling, 

veilige rijeigenschappen en milieuvriendelijke materialen. Zoals al onze cargo-bikes  

past de bike zich dankzij het zadel en de stuurpen die in hoogte verstelbaar zijn  

snel aan de meest uiteenlopende fietsers aan.
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Packster 70 vario Business / white

Optionele accessoires: Box met zeildoek

Packster 70 vario Business / urban grey mat

Optionele accessoires: Box met zeildoek

Packster 70 vario Business

  Specificaties 
 5  universal

 m white 1

 m  urban grey mat 1

 v  vanaf 42 kg

  maximale lengte: ca. 247 cm

  maximale breedte: ca. 65 cm

  Technische goedkeuringen
 v Toegestaan totaalgewicht: 200 kg 2

  Bagagedrager: 27,5 kg

  Eenwielige aanhanger: –

  Tweewielige aanhanger: ja 

  Trailerbike: –



Factsheet

   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: 115 kg, maximale belading op de laadvloer: 100 kg.

3    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.
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  Packster 70 vario Business
 1 Cargo Line Cruise (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g  Bosch Purion

 o Suntour Mobie A32

 b Enviolo 380

 8  Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7 Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

  Schwalbe Big Ben Plus 55-559

 z Supernova mini 2

   Diefstalbeveiligde zadelpen  

en extra ketting voor slot, 130 cm,  

incl. Chain Bag

   Comfort-stuur

  7.119,00 €

  Opties
 k DualBattery 1250 1.220,90 €

   Bosch PowerTube 500 met 625 Wh,  

extra Bosch PowerTube 625

  Fietstassenhouder 0,00 €

   Maakt de montage van lichte fietstassen 

mogelijk, zonder meerprijs selecteerbaar

  Dubbel kinderzitje 203,90 €

  Gordel voor twee kinderen

  Derde kinderzitje 101,90 €

  Gordel voor één kind

  Kinderkap 304,90 €

   Niet combineerbaar met zeildoek,  

box cover

  Zeildoek 81,90 €

   Niet combineerbaar met kinderkap,  

box cover

  Box cover vlak, afsluitbaar 142,90 €

   240 liter volume, EPP-materiaal, niet 

combineerbaar met kinderkap, zeildoek

  Box cover hoog, afsluitbaar 304,90 €

   350 liter volume, EPP-materiaal, niet 

combineerbaar met kinderzitjes, kinderkap, 

zeildoek

 9  RX Chip 101,90 €

   Hardware voor de koppeling met gangbare 

mobiliteitsplatformen en -systemen

  Bike sharing-opties
   Smart Lock 3 254,90 €

   Sleutelloze slotoplossing die met iOS-  

en Android-apparaten compatibel is

   Smart Lock 3 incl. slotketting 284,90 € 

en Riese & Müller slottas



 5 Framehoogte

 v Gewicht

 m Kleur

 Bagagedrager

 Eenwielige aanhanger

 Tweewielige aanhanger

 Trailerbike

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

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


