
CATALOGUS 2022

ENJOY THE RIDE



2

EN
JO

Y
 T

H
E 

R
ID

E



3www.keola.nl
ENJOY THE RIDE

Welkom bij  KEOLA!

Keola fietsen brengen je de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. 

Onze fietsen zijn gemaakt voor de levensgenieters. Voor degenen die 

ieder moment van de dag volledig mee willen maken. Dit is dan ook 

precies waar we rekening mee houden bij het ontwerpen van onze 

fietsen. Met ieder design dat we toepassen zorgen we ervoor dat het 

belangrijkste nooit uit het oog verloren gaat; de vrijheid en het genot 

van heerlijk elektrisch fietsen.

Met de vloeiende en lichte vormgeving van onze Keola fietsen 

onderscheiden we ons van andere merken e-bikes. Samen met onze 

ontwerpers zorgen we voor duurzame e-bikes met een lange levensduur. 

Een eerlijke fiets voor een eerlijke prijs. Keola heeft als doel om de overgang 

naar een duurzame samenleving te versnellen en te bevorderen. Om dit 

te doen bieden wij technologisch geavanceerde elektrische fietsen die 

gebruiksvriendelijk, duurzaam en modieus zijn.

Enjoy the ride!
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ACTIERADIUS
De accu van uw elektrische fiets is aan veel innovatie onderhevig. Keola kent 

verschillende variaties en volgt hierbij de nieuwste normen. Dat betekent dat er 

gebruik wordt gemaakt van slimme batterij managementsystemen, noem het 

veiligheid, want dat staat voorop. Keola biedt, afhankelijk van het model, accu’s 

aan in diverse capaciteitniveaus. De capaciteit van de accu van een elektrische 

fiets wordt aangegeven in Ah (Ampère-uur) en Wh (Watt-uur):

De actieradius is afhankelijk van de omgeving waarin gefietst wordt, 

weersomstandigheden, niveau van ondersteuning, manier van schakelen en 

conditie van de e-bike, zoals bijv. de bandenspanning. Een ander belangrijk 

gegeven is de mate waarin u gebruik maakt van het systeem. Ga je op topsnelheid 

biken of trap je zelf mee? Globaal geldt het volgende bereik per accu:

Accu in het frame

17.4 Ah (630Wh) ~ 100 – 160 km

13.8 Ah (500Wh) ~ 80 – 120 km

Accu in de achterdrager

15.6 Ah (562Wh) ~ 90 – 140 km

13.0 Ah (468Wh) ~ 70 – 120 km
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BAFANG MIDDENMOTOR
Een e-bike middenmotor is krachtiger dan een voorwielmotor. 

In heuvelachtig terrein is het dan ook gemakkelijker fietsen 

zonder dat het systeem zwaar belast wordt. Het slimme 

systeem in de e-bike voelt hoe hard u trapt en past hier 

de ondersteuning op aan - door middel van trapsensoren. 

Doordat het gewicht van de motor centraal in de e-bike 

geplaatst is voelt het fietsen nagenoeg hetzelfde aan als een 

gewone fiets. 

Nm per motor:

 Bafang M400: 80Nm |  Rotatiesensor & Trapsensor
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727TM MID

De snelle weg naar je bestemming

Stap op en je voelt het meteen: de Keola 727TM is gemaakt voor jou. Deze 

sportieve allrounder heeft alles in huis om jou snel naar je volgende bestemming 

te brengen. De unieke kleurencombinatie en het design stelen de show. Waar 

wacht je nog op?

De 727TM heeft een volledig geïntegreerde accu met veel accucapaciteit. Ook 

kun je de intube accu op ieder moment gemakkelijk loskoppelen van het frame!

Verder heeft deze stoere e-bike een betrouwbare Bafang M400 Middenmotor 

die je op vijf verschillende levels kunt aanpassen en een set sportieve 

schijfremmen. 

Enjoy the ride!
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727TM   MID

Hoogtes  50 en 55 cm

Kleur  Satin Soft Taupe 

Voorvork  Dualshock

Motor  Bafang M400

Motorvermogen  80 Nm

Versnelling  Shimano Nexus 7

Aandrijving  Ketting

Remmen  Tektro Disc

Accu 500 Wh intube

 630 Wh intube
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727TM MID

De snelle weg naar je bestemming

Stap op en je voelt het meteen: de Keola 727TM is gemaakt voor jou. Deze 

sportieve allrounder heeft alles in huis om jou snel naar je volgende bestemming 

te brengen. De unieke kleurencombinatie en het design stelen de show. Waar 

wacht je nog op?

De 727TM heeft een volledig geïntegreerde accu met veel accucapaciteit. Ook 

kun je de intube accu op ieder moment gemakkelijk loskoppelen van het frame!

Verder heeft deze stoere e-bike een betrouwbare Bafang M400 Middenmotor 

die je op vijf verschillende levels kunt aanpassen en een set sportieve 

schijfremmen. 

Enjoy the ride!
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727TM   MID

Hoogtes  54 en 59 cm

Kleur  Soft Black 

Voorvork  Dualshock

Motor  Bafang M400

Motorvermogen  80 Nm

Versnelling  Shimano Nexus 7

Aandrijving  Ketting

Remmen  Tektro Disc

Accu 500 Wh intube

 630 Wh intube

Frame - Pantone 2336c

Decals . Pantone 4085c

Decals . Pantone coolgray 8c 
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APACHE REAR

Push je grenzen 

Snel, sportief en stoer – de Keola Apache. Deze krachtpatser pusht jou naar 

grenzen waarvan je alleen hebt durven dromen. En die grenzen zoek jij zelf op. 

De Apache heeft namelijk alles in huis om het beste uit je naar boven te halen. 

Een sportieve achterwielmotor. High tech schijfremmen en belt drive systeem. 

Alles om jou te laten genieten van het moment en de omgeving die je voorbij 

flitst. Laat zien waar jij voor staat en ga de uitdaging aan met de Keola Apache.

Enjoy the ride!
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APACHE   REAR

Hoogtes  54 en 59 cm

Kleur  Black Matt Red

Voorvork  Fixed

Motor  Bafang Rear

Versnelling Single Speed

Aandrijving  Riem

Remmen  Disc

Accu 374 Wh intube

Frame - Pantone 2336c

Decals . Pantone 4085c

Decals . Pantone coolgray 8c 



RIEMAANDRIJVING
Riem aangedreven elektrische fietsen zijn uitgevoerd met een revolutionair 

riem aangedreven systeem ter vervanging van de ketting. De riem is 

gemaakt uit UV- en weerbestendig polyurethaan rond een carbon kern. Hij 

bestaat uit één stuk en is van ‘tandvormen’ voorzien die exact aansluiten op 

de tandwielen. Er zit geen rek in de riem.

Dat alles maakt het systeem zeer licht, duurzaam, stil en schoon. Smering 

is niet nodig en vuil blijft er niet aan plakken. Wat rest is genieten van de 

omgeving.

Keola maakt onderandere gebruik van de Gates riemaandrijving. De 

technologie is vergaand. Het zuiver CNC gesneden achtertandwiel is 

bijvoorbeeld voorzien van een geruisloos klik-tandwielsysteem wat ervoor 

zorgt dat er geen geluiden ontstaan bij het aanzetten en vrijlopen van de 

aandrijving. 

De riem blijft mede in het spoor door een unieke vertanding. In combinatie 

met de weerbestendige riem draagt dit zorg voor vele kilometers geruisarm 

e-bike plezier.
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ACCU CAPACITEIT
Kies je een elektrische fiets, dan is de accu het belangrijkste onderdeel. De accu 

zorgt ervoor dat het display en de motor van voldoende elektriciteit worden voorzien, 

zodat jij kunt genieten van je fietsrit. 

Onze collectie heeft een breed aanbod in accukeuzes, zowel in de bagagedrager 

als in het frame. De accu’s in de bagagedrager zijn lekker compact en makkelijk 

om in en uit te schuiven. Deze accu’s zijn perfect voor wanneer je wat kortere ritten 

maakt. Ben je op zoek naar een elektrische fiets die je voor langere fietsritten wilt 

gebruiken? Dan zit je goed met een accu in het frame. Deze accu’s hebben de 

grootste accucapaciteit en hiermee kun je de meeste kilometers afleggen. 
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727M MID

Maak je dag compleet

Ontspannen en zorgeloos genieten doe je natuurlijk met de Keola 727M. Deze 

populaire Keola gaat al jarenlang mee en niet voor niets. Samen met een 

comfortabele lage instap heeft de 727M namelijk alles om je dag compleet 

te maken: een flinke actieradius, krachtige Bafang M400 middenmotor en 

sportieve schijfremmen.

En het is juist die krachtige middenmotor die de 727M zo populair maakt. Met 

5 ondersteuningsniveaus heb je namelijk altijd het gevoel dat je fietst op een 

normale stadsfiets, met net dat beetje extra power. Daarnaast is de accu netjes 

verwerkt in het frame, waardoor het design strak en netjes oogt.

 Ben jij er klaar voor? Enjoy the ride!
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727M  MID 

Hoogtes  46, 51 en 56 cm

Kleur  Agave green

Voorvork  Dualshock

Motor  Bafang M400

Motorvermogen  80Nm

Versnelling  Shimano Nexus 7

Aandrijving Ketting

Remmen  Tektro Disc

Accu  500 Wh intube

 630 Wh intube

Frame - Pantone 4185c

Decals . Pantone 5527c

Decals . Pantone 4196c 
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727M MID

Maak je dag compleet

Ontspannen en zorgeloos genieten doe je natuurlijk met de Keola 727M. Deze 

populaire Keola gaat al jarenlang mee en niet voor niets. Samen met een 

comfortabele lage instap heeft de 727M namelijk alles om je dag compleet 

te maken: een flinke actieradius, krachtige Bafang M400 middenmotor en 

sportieve schijfremmen.

En het is juist die krachtige middenmotor die de 727M zo populair maakt. Met 

5 ondersteuningsniveaus heb je namelijk altijd het gevoel dat je fietst op een 

normale stadsfiets, met net dat beetje extra power. Daarnaast is de accu netjes 

verwerkt in het frame, waardoor het design strak en netjes oogt.

 Ben jij er klaar voor? Enjoy the ride!
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727M  MID

Hoogtes  46, 51 en 56 cm

Kleur  Antraciet mat

Voorvork  Dualshock

Motor  Bafang M400

Motorvermogen  80Nm

Versnelling  Shimano Nexus 7

Aandrijving Ketting

Remmen Tektro Disc

Accu  500 Wh intube

 630 Wh intube

Frame - Pantone 4185c

Decals . Pantone 5527c

Decals . Pantone 4196c 
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CONNECT MID

Comfort en kracht

De Keola Connect Mid, een buitenstaander in zijn unieke combinatie van 

comfort en kracht. Dit merk je aan alles. Een soepel frame waarmee je snel 

opstapt, het gevoel van het zachte zadel en de fijne handgrepen. Genieten doe 

je met de Connect Mid.

Maar de Connect zou geen Keola zijn zonder een krachtige Bafang M400 

middenmotor. Deze zorgt voor ondersteuning wanneer jij dat extra zetje nodig 

hebt. Tegenwind of een weg bergopwaarts? Geen probleem, de krachtsensoren 

zorgen voor genoeg power zodat jij kunt blijven genieten. 

Enjoy the ride!
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CONNECT  MID

Hoogtes  46, 51 en 56 cm

Kleur  Deep purple

Voorvork  Dualshock

Motor  Bafang M400

Motorvermogen  80Nm

Versnelling  Shimano Nexus 7

Aandrijving Ketting

Remmen Tektro Disc

Accu  562 Wh

Frame - Pantone 4118c

Decals . Pantone 7681c

Decals . Pantone 538c 
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SHINE FRONT

Zet hem aan, zet hem op

Een heldere kleurencombinatie met strakke afwerking maakt de Keola Shine 

Front uniek binnen zijn klasse. Eigenlijk heeft deze e-bike alles in huis om je 

dagelijkse zorgen aan de kant te schuiven. Met een stevig frame en een 

krachtige voorwielmotor kom je voortaan met gemak op tijd aan. 

En die krachtige voorwielmotor is niet het enige wat de Shine Front bijzonder 

maakt. 

Hiermee fiets je overal naartoe, op het moment dat het jou uitkomt. Ontdek de 

onbekende wegen en geniet. 

Zet hem aan, zet hem op en enjoy the ride!
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SHINE FRONT

Hoogtes  46, 51 en 56 cm

Kleur  Green / Dark blue

Voorvork  Dualshock

Motor  Bafang Front

Motorvermogen  40Nm

Versnelling Nexus 7

Aandrijving Ketting

Remmen Tektro Disc

Accu  540 Wh
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Timyo B.V.
Stepvelden 1

4704 RM Roosendaal

info@keola.nl

www.keola.nl

ENJOY THE RIDE


