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Locatie Son (Eindhoven) 
Ekkersrijt 2004 
5692 BA  SON 

 
Locatie Alphen a/d Rijn 

Platolaan 47 
2408 DR  ALPHEN a/d RIJN 

 

 

KNAB Bank: NL43KNAB0257627251 
Swiftcode:    KNABNL2H 
KVK:            61310395 
BTW-nr:       NL854292925B01 
 

  
Officieel  en exclusief importeur van de merken:  Importateur officiel et exclusif des marques: 

 

 
 

  

Wij bieden op dit moment 4 verschillende modellen: 

 

Trendiamo Country (art. LS17002) 

• 500W motor, 20 km/h snelheid * en 32 km bereik 

• EG-gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen in Europa 

• Op voorraad, direct leverbaar per stuk of per pallet à 10st 

Trendiamo Off-Road (art. LS17001) 

• 1000W motor, 32-25 km/h snelheid en 16-24 km bereik 

• Niet officieel toegestaan op openbare wegen, afstand en snelheid afhankelijk van het gebruik van de extra 

Power-  knop voor maximale tractie en vermogen. 

• Voorraad opnieuw beschikbaar per 1e week van oktober, leverbaar per stuk of per pallet à 10st 

Trendiamo Metropole (art. LS17007) 

• 800W motor, 35 km/h snelheid * en 50 km bereik 

• EG-gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen in Europa 

• Beschikbaar vanaf 2020 januari 

Trendiamo Endurance (art. LS17005) 

• 800W motor, 35 km/h snelheid * en 80 km bereik 

• Lithium batterij 

• EG-gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen in Europa 

• Beschikbaar vanaf 2020 januari 

*) De snelheid van EC-gecertificeerde E-steppen wordt ingesteld in 20km/h en 35km/h, met een marge van 10%. 

Op verzoeken naar gelang nationale reguleringen kunnen we de snelheden in andere maxima programeren (voor 

de meeste modellen zowel sneller als langzamer). 
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Leveringen en verpakkingen 

Alle Steps zitten per stuk verpakt, compleet met de accu, oplader en certificaten in 1 doos. In Nederland en België 

bieden we verkoop per lossen stuks aan, ook als dropshipment levering naar uw eindklant. Zie de prijslijst voor 

prijzen. 

Palletprijzen zijn gebaseerd op afname volle pallets a 10 stuks, het staat u vrij de verschillende modellen te mixen 

over de pallets.  Volume kortingen vanaf 50 stuks (= 5 pallets) 

 

Speciaal verzoek/producties 

Als u uw eigen kleur, instellingen, merk of andere aanpassingen wilt, kunnen wij u dit rechtstreeks vanuit onze 

fabriek aanbieden vanaf 50 stuks p/model. Aarzel niet om offertes te vragen! 

Ook bieden wij u directe container zendingen, zowel free house als FOB China. 

 

EC-certificeringen 

Onze modellen Country, Metropole en Endurance hebben een Europese vergunning nodig voor gebruik op de 

openbare weg. Ze zijn gecertificeerd met de EU-typegoedkeuring E24 * 168/2013 * 00025 * 00 als kleine scooters 

met een zadel. 

 

Reserveonderdelen en accessoires 

Wij bieden een breed scala aan accessoires zoals spatborden en manden en natuurlijk zijn diverse reserve 

onderdelen beschikbaar. Ook bieden wij extra batterijen voor professioneel gebruik. 

U vindt onze productsheets bijgevoegd met alle technische details en prijslijsten. 

 

Klik hier voor onze catalogus 

We kijken uit naar uw reacties of opmerkingen en in alle gevallen aarzel niet om ons te contacteren. 
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