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Op de tandem fietsen is plezier voor 

twee, en daarom heeft Avaghon een 

brede collectie tandems. Gebouwd 

uit oversized aluminium buizen, zijn 

de tandems sportief, licht en stijf 

genoeg om met bepakking op pad 

te gaan. Met extra sterke wielen (48 

spaaks) in zowel Rohloff als derailleur 

versie. En de optie voor een extra 

sleep- of schijfrem aangezien op 

een tandem veel hogere snelheden 

gehaald worden.TA
N

D
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BELT DRIVE

De onderhoudsvriendelijke 

Gates Belt Drive 

zorgt voor meer 

fietsplezier 

en minder 

onderhoud. 

Nooit meer 

smeren!

SCHUIFPADDEN

Alle frames worden voorzien 

van schuifpadden om de 

ketting te kunnen spannen. 

Dit maakt het eruit halen 

van een wiel eenvoudig 

en zo kunt u op elk moment 

de fiets (laten) ombouwen van 

derailleur naar Rohloff (en andersom).

Onze collectie bestaat uit:

- T 28.0 Standaard frames met 28 inch wielen 

in vier verschillende framematen.

- T 28.0 extra laag. Frame met een extra lage 

bovenbuis, waarbij de zitbuizen op maat 

worden gemaakt.

- T 26.0 semi-maatframe. Framehoogte van de 

stoker (achterop) kan hoger zijn dan de pilot 

(voorop), ook wel laag-hoog tandem genoemd.

- Maatframe Alu 7005. Het complete tandem-

frame kan ook op maat gemaakt worden met 

zowel 26 als 28 inch wielen.
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avaghon -  meer dan een som der onderdelen



De Avaghon Serie wordt op basis van 

uw specificaties opgebouwd uit één 

van de vele standaard frame-maten. 

Zo kunt u kiezen uit 26 inch wielen 

voor een wendbare fiets waar u meer 

controle over heeft, of u kiest voor 

28 inch wielen voor extra stabiliteit. 

U kunt ze natuurlijk ook beide bij ons 

proberen om te kijken welke gewoon 

het lekkerste fietst!

MAATFRAMES

Een unieke fiets gebouwd op basis van uw 

lichaamsmaten, fietshouding en gewenste 

rij-eigenschappen. Bij een maatframe klopt 

alles!

Zo bepaald bijvoorbeeld uw ruglengte de 

lengte van de bovenbuis, en uw schoenmaat 

de lengte van de achtervork. En hoe korter 

de achtervorklengte, des te minder energie 

er verloren gaat tijdens het fietsen.

Op basis van uw houding en lichaams-

maten bepalen wij de juiste framemaat, 

de bijhorende stuurpen en wordt de 

fiets voorzien van de gewenste onder-

delen. Zo bent u bij het opbouwen van 

de fiets het uitgangspunt!

Van de aandrijving tot het zadel, u 

bepaald samen met ons welke onder-

delen het meest geschikt zijn voor uw 

droomfiets.

Voor dames is de keuze in 

standaard framematen niet altijd 

toereikend. Met als resultaat 

dat veel vrouwen niet lekker op 

hun fiets zitten. Bij een Avaghon 

maatframe zorgen wij ervoor dat 

u comfortabel zit en dat de fiets 

lekker rijdt.
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STAAL,  LUGS & GEOVALISEERDE BUIZEN

De Avaghon frames worden gebouwd uit 

lichtgewicht topkwaliteit dubbel butted 

chroom-molybdeen buizen met een 

geovaliseerde vorm. De buizen zijn 

met elkaar verbonden door middel 

van microfusie lugs.Deze kostbare 

manier van construeren geeft extra 

stijfheid, sterkte en karakter.

MEER 

TECHNISCHE  

DETAILS  OP 

ACHTERZIJDE   

> > > > 

SPAAKNIPPELRINGETJE

Avaghon is de enige fabrikant 

die dit onderdeel gebruikt bij 

het spaken van een Rohloff wiel. 

Het is dan ook in 98% van de gevallen wellicht niet nodig, 

maar we doen het graag voor de overige 2%. RVS dubbel 

butted spaken en extra sterke velgen worden met de hand in 

elkaar gezet en opgespannen totdat dit een ijzersterk wiel is 

waar we 2 jaar garantie tegen spaakbreuk op durven geven.

KRUISFRAME

Kenmerkend voor de Avaghon Series 

frames. Het kruisframe zorgt voor 

extra stijfheid en stabiliteit onder 

zware omstan-digheden. Afdalen 

met zware bepakking wordt hier-

mee een stuk aangenamer en 

veiliger. De controle over 

de fiets is optimaal!

Avaghon is een Nederlands merk van 

vakantiefietsen en tandems, gegroeid uit 

jarenlange passie voor het fietsen en voor 

techniek. De Avaghon modellen zijn het 

resultaat van een intensieve samenwerking tussen 

ervaren wereldfietsers, ingenieurs en framebouwers.

Tot in de kleinste details is de hoge kwaliteit terug 

te vinden. Rvs boutjes, borgmoertjes, betrouwbare 

lagers en extra sterke wielen, hierin onderscheid 

een Avaghon zich.

Daarbij zijn de Avaghons bewezen onder wereld-

reizigers en forenzen die veel van hun fiets eisen. 

Op weg naar je werk, naar Santiago de Compostella, 

of zelfs de Zijderoute, een Avaghon past altijd!

SERIES 26-28 CUSTOM BUILD

avaghon gaat verder in maatwerk


