COLLECTIE e-bikes

Batavus

Innovatief, sympathiek, stijlvol.

“Ik eis veel van mezelf.
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Elektrisch fietsen.
Winst voor gezondheid
én milieu

Robertjan Liefting

“Een elektrische fiets
veroorzaakt 200 keer
minder CO2-emissie dan
een middenklasse auto!”

Tot voor kort heette het ‘fiet-sen-met-e-lek-tri-sche-trap-on-der-steu-ning’. Dat
was fietsen met twaalf lettergrepen. Gelukkig is deze andere manier van fietsen
inmiddels zo vanzelfsprekend en populair dat de volksmond liever kiest voor
‘elektrische fietsen’.

Elektrisch fietsen is het nieuwe fietsen, het
moderne fietsen. Waarbij tegenwind of heuvels
niet langer een argument zijn om de fiets te
laten staan. Elektrisch fietsen, fietst ontspannen,
licht en los. Niet toevallig is de ‘elektrische
fietser’ te herkennen aan de brede grijns bij het
op- en afstappen. En de gelukzalige glimlach
onderweg.
Gezond
Meer dan 400.000 Nederlanders doen het nu al.
Elektrisch fietsen. Met de dag worden dat er meer:
van elke zes nieuw gekochte fietsen is er tenminste
een elektrisch. De ondersteuning maakt
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voor veel mensen net even het verschil. Ze kiezen
steeds vaker voor de fiets als vervoermiddel en
fietsen per rit verder. Dat is goed voor hart en
bloedvaten en de algemene conditie. Filerijden en
eindeloos een parkeerplek zoeken zijn verleden
tijd. Dat scheelt vast veel stress.
Milieuvriendelijk
Er is nóg een winnaar: het milieu. Vergeleken met
een auto is de elektrische fiets opvallend schoon
en energiezuinig. Bij korte afstanden is de winst het
grootst: een elektrische fietsrit naar de supermarkt
belast het milieu 50 keer minder dan wanneer u
daar ’even’ de auto voor zou pakken. Bovendien

produceert een elektrische fiets geen herrie en
geen uitlaatgassen.
Volledig ‘schoon’ of klimaatneutraal is
de elektrische fiets niet: de stroom uit de accu
moet natuurlijk worden opgewekt. Wat wel
gezegd kan worden, is dat de elektrische fiets per
afgelegde kilometer 200 keer minder CO2-emissie
veroorzaakt dan een auto uit de middenklasse.

Goed om te weten
Uitgebreidere tochtjes gaan net zo makkelijk. Een
accu geeft gedurende de hele rit een duwtje in de
rug. Zorg voor de juiste bandenspanning voor een

optimale actieradius. ‘Zuinig’ schakelen: wegrijden
in een lagere versnelling met een beetje bijtrappen.
En pas opschakelen als de vaart er een beetje in zit.
Accu leeg?
Elk stopcontact in Nederland is in principe een
oplaadpunt!
Op www.iohotspots.nl staat een overzicht van
ruim 450 (interessante) oplaadpunten door heel
Nederland. Vergeet niet uw lader mee te nemen.

5

BATAVUS.NL

Welke elektrische fiets past bij mij?
Wilt u weten welke elektrische fiets het beste bij u past? Er valt heel
wat te kiezen! Daarom is er de Batavus Keuzehulp. Door de vragen te
beantwoorden, kom u automatisch bij de elektrische fietsen uit die aan
uw eisen en wensen voldoen. Uit die selectie kunt u daarna zelf een
voudig een keuze maken.

Keuzehulp
elektrische
fiets
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Wilt u de accu uit de fiets
kunnen halen?

Ja

Nee

Wilt u dat de accu onzichtbaar
is weggewerkt?

Padova easy®

Ja

Nee

U kiest voor de onzichtbaar weggewerkte accu.
Wilt u de accu uitneembaar uit het frame
of kettingkast?

U kiest automatisch voor de accu onder
de bagagedrager. Bent u een sportieve fietser
en wilt u veel kilometers maken?

Frame

Kettingkast

Ja

Nee

Viento Easy®
Fuerza Easy®

Fuego E-go® 7
Fuego E-go® 8P
Mambo E-go®

SteLvio Easy®
Ventoux Easy®

GENOVA E-go®
GARDA E-go®
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E-GO TECHNOLOGIE

ION TECHNOLOGIE

®

OPSTAPPEN EN GOOOO!
De Batavus E-go® technologie werkt wat eenvoudiger dan de ION-technologie en is
daardoor ook wat gunstiger geprijsd. Veel fietsen met deze aandrijving hebben Power
Assist, waarmee u handmatig even extra ‘gas geeft’ voor extra trapondersteuning. Het
energieverbruik is laag. De motor is in het voorwiel geplaatst en is daardoor te combineren met een versnellingsnaaf in het achterwiel en een gesloten kettingkast. Via het
display zijn verschillende rijprogramma’s in te stellen.

®
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Ongeëvenaard rijcomfort.

De programma’s zijn gemakkelijk en veilig
te bedienen via bedieningsknoppen op
het stuur. De draaiversteller is voor het bijzetten van extra kracht tijdens het fietsen.

De Batavus ION® technologie is de meest geavanceerde op de markt. De ION® technologie meet vanaf de eerste seconde uw trapkracht en berekent aan de hand van het
gekozen rijprogramma precies hoeveel trapondersteuning u nodig heeft. Dat zorgt voor een
ongeëvenaard rijcomfort, met een vloeiende en heel natuurlijk voelende ondersteuning.
Bijzonder van de ION® software is ook dat de Batavus dealer alle fietsgegevens kan
uitlezen en nieuwe software en zelfs rijprogramma’s kan toevoegen. U kunt ook nog
kiezen voor een zichtbare of onzichtbare accu.

Duidelijk afleesbare displays voor een
overzicht van de gemakkelijk instelbare
rijprogramma’s

De accu in de kettingkast is oplaadbaar
via het display aan het stuur.

Lichtgewicht voorvering.

Accu met grote inhoud voor een
grote actieradius.

De motor in het voorwiel zorgt voor een
betere gewichtsverdeling en een goede
wegligging.
Door het RemovE systeem is de accu
makkelijk uitneembaar uit de kettingkast
en binnenshuis op te laden.

ONLINE
BEKIJKEN:

Door het RemovE systeem is de accu onzichtbaar in de kettingkast weggewerkt.
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ONLINE
BEKIJKEN:

Extra krachtige motor voor extra
krachtige ondersteuning.
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Er ging een
wereld voor
me open

GENOVA
®
E-GO

GENOVA E-GO®

ELEKTRISCHE FIETSEN

BATAVUS.NL

Kenmerken

Het display is overzichtelijk en makkelijk
afleesbaar.

Verende voorvork voor extra comfort.

	Accu onder de achterdrager
Verkrijgbaar met lage instap
Eenvoudige bediening
Specificaties
Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Nexus met V-brake voor en
rollerbrake achter
Framematen	X: 48, 53, 57
D: 48, 53, 57
H: 53, 57, 61, 65
Kleuren	Lichtgrijs (X,H),
Wit metallic (D)
Gewicht
24 kg exclusief accu

“Ik ben verrast door het gevarieerde aanbod van Batavus
e-bikes, voor zowel vrouwen als mannen. Er zijn chique,
trendy en zelfs sportieve lichtgewicht elektrische fietsen.
Je kunt kiezen uit twee soorten technologieën, een zichtbare of onzichtbare uitneembare accu, een krachtige
motor in het voor- of achterwiel, een dichte of open
kettingkast, veel of weinig versnellingen, een normale
of lage instap enzovoorts. Je vindt altijd wel de fiets
die past bij jou en bij je budget. Voor mij was dat echt
een eyeopener!”

Robertjan Liefting
GENOVA E-GO®
LICHTGRIJS

GENOVA E-GO®
WIT METALLIC

Frame met extra lage instap voor
gemakkelijk opstappen.

r
voor mee
tie
a
m
r
info
batavus.nl

Motor in het voorwiel voor krachtige
ondersteuning.

ONLINE
BEKIJKEN:
Ventoux Easy®
Zie pagina 20 e-bike
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10 Ah

240 Wh
24 V
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MAMBO
®
E-GO

MAMBO E-GO®
Kenmerken

De accu is oplaadbaar via het display.

Specificaties

Verende voorvork voor extra comfort.

MAMBO e-go®
zilver METALLIC

Onzichtbare, gemakkelijk uitneembare
accu in de kettingkast.

Onzichtbare accu in kettingkast
Trendy e-bike
Oplaadbaar via display

Kenmerken

	Lage instap
7 Versnellingen
	Accu weggewerkt in kettingkast
Specificaties

Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Nexus met V-brake voor en
rollerbrake achter
Framematen D: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65, 70
Kleuren	Zilver metallic
Gewicht
23 kg exclusief accu

Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Nexus met V-brake voor en
rollerbrake achter
Framematen	X: 48, 53, 57, 61
Kleuren	Zilver
Gewicht
21 kg exclusief accu

ONLINE
BEKIJKEN:

ONLINE
BEKIJKEN:

Motor in het voorwiel voor krachtige
ondersteuning.

9 Ah

324 Wh
36 V
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FUEGO
®
E-GO 7

FUEGO E-GO® 7

ELEKTRISCHE FIETSEN

BATAVUS.NL

9 Ah

324 Wh
36 V
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FUEGO
®
E-GO 8P

Kenmerken

De programma’s zijn gemakkelijk en veilig
te bedienen via bedieningsknoppen op
het stuur.

De accu in de kettingkast is oplaadbaar
via het display aan het stuur.

Fuego e-go® 8p
zilver

FUEGO
®
E-GO 8P

Lichtt
ge wiching
voorver

FUEGO E-GO® 8P

Onzichtbare accu in kettingkast
Power Assist module
Extra luxe premium versnellingsnaaf

Specificaties
Uitvoering	8 versnellingen Shimano
Nexus Premium V-brake voor
en rollerbrake achter
Framematen D: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65
Kleuren	Zilver
Gewicht
21 kg exclusief accu

Door het RemovE systeem is de accu
onzichtbaar in de kettingkast weggewerkt.

FUEGO E-GO® 8P
Kenmerken

De programma’s zijn gemakkelijk en veilig
te bedienen via bedieningsknoppen op
het stuur.

Onzichtbare accu in kettingkast
Headshock verende voorvork
Extra lage instap

Specificaties
Uitvoering	8 versnellingen Shimano
Nexus Premium V-brake voor
en rollerbrake achter
Framematen	X: 48, 53, 57, 61
Kleuren	Zwart
Gewicht
21 kg exclusief accu

De accu in de kettingkast is oplaadbaar
via het display aan het stuur.

Door het RemovE systeem is de accu
onzichtbaar in de kettingkast weggewerkt.
ONLINE
BEKIJKEN:

ONLINE
BEKIJKEN:

Like ons op facebook
volg ons via twitter
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9 Ah

324 Wh
36 V

9 Ah

324 Wh
36 V
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BOSCH ELECTRIC DRIVE SYSTEM:
KRACHTIG EN NATUURLIJK VIA DE TRAPAS
Primeur in 2013 is de Batavus met Bosch technologie, waarmee als eerste de Batavus
Garda E-go® is uitgerust. Deze betrouwbare techniek onderscheidt zich met een aandrijving direct op de trapas. Dat voorkomt lange kabels en voelt heel natuurlijk aan. De
lage plaatsing van de motor zorgt bovendien voor een laag zwaartepunt en daarmee
prettige rijeigenschappen. Vijf rijprogramma’s en een zeer krachtige 400Wh accu maken
een lange en comfortabele trapondersteuning mogelijk, met grote actieradius. De lichte
lithium-ion accu laat zich bovendien weer snel bijladen.

GARDA
®
E-GO

GARDA E-GO®
Kenmerken

Middenmotor
	Krachtige ondersteuning en hoge
actieradius
Verende voorvork & verende zadelpen
Specificaties
Uitvoering	8 versnellingen Shimano
Nexus Premium met
hydraulische velgremmen
Framematen D: 48, 53, 57
H: 53, 57, 61
Kleuren	Zwart mat
Gewicht
24 kg exclusief accu

Nieuw ontwikkelde stuurdisplay met veel
functies en rijgegevens.

Verstelbare stuurpen voor een ideale
fietshouding.

Krachtige en toch lichte uitneembare accu.

GARDA E-GO®
ZWART MAT

Extra rijcomfort, door de verende zadelpen.

De middenmotor zorgt voor een laag
zwaartepunt.

16

11 Ah

396 Wh
36 V
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Dit is echt het nieuwe fietsen!
Hedwich van der Poel
“Mijn werkgever bood de mogelijkheid om een
elektrische fiets tegen fiscaal gunstige condities
aan te schaffen. Ik heb me verdiept in de
mogelijkheden en het leek me wel wat. Ik begon
met het vergelijken op internet van verschillende
merken en typen. Ik wilde beslist een fiets van een
goed merk, omdat ik geen zin heb in technische
problemen en graag een goede service wil. Ook
wilde ik een fiets die er licht uitzag. Omdat een
e-bike zwaarder is dan een gewone fiets, heb ik
ook goed op het gewicht gelet. Ik maak ook lange
toertochten op mijn e-bike en dan moet hij ook op

een fietsdrager mee. Het aantal kilometers dat je
met een volle accu kunt fietsen is uiteraard ook
van belang. Tijdens een Batavus Windmee dag
heb ik meerdere modellen uitgeprobeerd. Mijn
keus viel op de Batavus Mambo E-go®. De accu zit
heel slim in de kettingkast en niemand ziet dat ik
elektrisch fiets. De motor ondersteunt heel
vloeiend en doordat het gewicht laag op de fiets
zit, draagt het bij aan een stabiele wegligging. Ik
had al gelezen over de goede zitpositie op een
Batavus en dat merkte ik meteen al bij de proefrit.
Voordeel vond ik ook de onderhoudsvrije

kettingkast, met de motor in het voorwiel, voor
een goede gewichtsverdeling. Er zit nog een
complete fietscomputer op die allerlei ritgegevens
bijhoudt. Ik had niet verwacht dat ik ‘m zo vaak zou
gebruiken. Ik rij korte ritjes, ga ermee naar mijn
werk en maak met gemak ook langere tochten.
Het kost je verbazend weinig energie en ik noem
het echt ‘het nieuwe fietsen’. Ik ben heel tevreden
over mijn keuze en last but not least: ik heb geen
bijtelling meer!”

“Ik had niet
verwacht dat ik
‘m zo vaak zou
gebruiken.”

Mambo E-go®
Zie pagina 12 e-bike

18

19

VENTOUX
®
EASY  

Kenmerken

Motor in het achterwiel voor krachtige
ondersteuning.

Lichtgewicht voorvering.

VENTOUX EASY®
ORANJEBRUIN

PADOVA
®
EASY  

VENTOUX EASY®

VENTOUX EASY®
DONKERBRUIN

Krachtige ondersteuning
14 Ah. accu grote actieradius
	Lichtgewicht e-bike
Specificaties

PADOVA EASY®
Kenmerken

	Lage en ruime instap
Motor in het achterwiel
Veilige bediening op het stuur
Specificaties

Uitvoering	21 versnellingen Shimano
Alivio met V-brakes
Framematen	X: 48, 53, 57
D: 48, 53, 57
H: 53, 57, 61, 65
Kleuren
Donkerbruin, Oranjebruin (D)
Gewicht
24 kg exclusief accu

14 Ah

504 Wh
36 V

ONLINE
BEKIJKEN:

ELEKTRISCHE FIETSEN

BATAVUS.NL

Gemakkelijk afleesbaar display.

Frame met extra lage instap.
Voor gemakkelijk opstappen.

Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Alivio met trommelremmen
Framematen	X: 45, 50, 55, 60
Kleuren
Grijs
Gewicht
27 kg inclusief accu

11 Ah

264 Wh
24 V

ONLINE
BEKIJKEN:

Like ons op facebook
volg ons via twitter
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VIENTO EASY  

®

Kenmerken

Gemakkelijk afleesbaar display.

VIENTO EASY  

®

VIENTO EASY®

Onzichtbare, uitneembare accu
in het frame
Onderhoudsvrije kettingkast
Eenvoudige bediening op het stuur

VIENTO EASY®
Kenmerken

Onzichtbare, uitneembare accu
in het frame
Onderhoudsvrije kettingkast
Eenvoudige bediening op het stuur

Specificaties

VIENTO EASY ®
zilver mat

Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Nexus met V-brakes
Framematen D: 50, 55, 60
Kleuren
Wit
Gewicht
23,5 kg exclusief accu

14 Ah

De accu is onzichtbaar weggewerkt in het
frame en gemakkelijk uitneembaar.

10 Ah

350 Wh

350 Wh

25 V
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Specificaties

Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Nexus met V-brakes
Framematen D: 45, 50, 55, 60
H: 50, 55, 60
Kleuren	Zilver mat
Gewicht
23,5 kg exclusief accu

Verende zadelpen voor extra comfort.

ELEKTRISCHE FIETSEN

BATAVUS.NL

ONLINE
BEKIJKEN:

25 V
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ONLINE
BEKIJKEN:
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FUERZA EASY

®

STELVIO EASY

FUERZA EASY®
Kenmerken

Gemakkelijk afleesbaar display.

Power Assist module
Onzichtbare accu in het frame
Trapkrachtsensor

®

STELVIO EASY®
Kenmerken

Gemakkelijk afleesbaar display.

Specificaties

Verstelbaar stuur voor de
optimale zithouding.

FUERZA EASY®
Crème aluminium

De accu is onzichtbaar weggewerkt in het
frame en gemakkelijk uitneembaar.
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Uitvoering	7 versnellingen Shimano
Alivio met V-brakes
Framematen D: 45, 50, 55, 60
H: 50, 55, 60
Kleuren	Crème aluminium
Gewicht
24,5 kg exclusief accu

Uitvoering	21 versnellingen Shimano
Alivio met V-brakes
Framematen D: 45, 50, 55
H: 50, 55, 60
Kleuren
Grijs
Gewicht
23,5 kg exclusief accu
Lichtgewicht voorvering.

14 Ah
25 V

volg ons via twitter

Krachtige ondersteuning
14 Ah. accu, grote actieradius
Sportief frame

Specificaties

350 Wh

Like ons op facebook

ELEKTRISCHE FIETSEN

BATAVUS.NL

STELVIO EASY®
GRIJS

14 Ah

Motor in het achterwiel voor krachtige
ondersteuning.

504 Wh
36 V
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ONLINE
BEKIJKEN:
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Specificaties

Genova E-go® (p. 11)

Mambo E-go® (p. 12)

Fuego E-go® 7 (p. 13)

Fuego E-go® 8P (p. 14)

Fuego E-go® 8P (p. 15)

Garda E-go® (p. 17)

Ventoux Easy® (p. 20)

Padova Easy® (p. 21)

Positie Accu

Uitneembaar onder

Uitneembaar uit

Uitneembaar uit

Uitneembaar uit

Uitneembaar uit

Uitneembaar onder

Uitneembaar onder

Positie motor

Voorwiel

Voorwiel

Voorwiel

Voorwiel

Voorwiel

Middenmotor

Capaciteit

10Ah/240Wh/24V

9Ah/324Wh/36V

9Ah/324Wh/36V

9Ah/324Wh/36V

9Ah/324Wh/36V

Kracht motor in Nm

29

30

30

30

Power Assist

x

x

x

x

bagagedrager

kettingkast

kettingkast

kettingkast

Viento Easy® (p. 23)

Fuerza Easy® (p. 24)

Stelvio Easy® (p. 25)

Niet uitneembaar in het Uitneembaar uit frame

Uitneembaar uit frame

Uitneembaar uit frame

Uitneembaar onder

Achterwiel

Achterwiel

Voorwiel

Voorwiel

Achterwiel

Achterwiel

11Ah/396Wh/36V

14Ah/504Wh/36V

11Ah/264Wh/24V

14Ah/350Wh/25V

10Ah/250Wh/25V

14Ah/350Wh/25V

14Ah/504Wh/36V

30

50

40
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30

30

28

40

x

x

x

x

x

x

x

kettingkast

bagagedrager

frame

x

Automatic Recharge
Technologie
Aantal versnellingen

bagagedrager

Viento Easy® (p. 22)

7 Shimano Nexus

Actieradius maximaal* 90 km

bagagedrager

x

7 Shimano Nexus

7 Shimano Nexus

8 Shimano Nexus

8 Shimano Nexus

8 Shimano Nexus

21 Shimano Alivio

7 Shimano Alivio

7 Shimano Nexus

7 Shimano Nexus

7 Shimano Alivio

21 Shimano Alivio

70 km

70 km

70 km

70 km

80 km

150 km

90 km

110 km

80 km

110 km

150 km

Premium

Premium

Premium

Gewicht excl. accu

24 kg

23 kg

21 kg

21 kg

21 kg

24 kg

24 kg

27 kg inclusief accu

23.5 kg

23.5 kg

24.5 kg

23.5 kg

Gewicht accu

3.2 kg

1.8 kg

1.8 kg

1.8 kg

1.8 kg

2.5 kg

3.4 kg

n.v.t.

2.4 kg

2.4 kg

3.4 kg

3.4 kg

Framemaat

X: 48, 53, 57

D: 48, 53, 57, 61, 65

X: 48, 53, 57, 61

X: 48, 53, 57, 61

D: 48, 53, 57, 61

D: 48, 53, 57

X: 48, 53, 57

X: 45, 50, 55, 60

D: 45, 50, 55, 60

D: 45, 50, 55, 60

D: 45, 50, 55, 60

D: 45, 50, 55

D: 48, 53, 57

H: 53, 57, 61, 65

H: 53, 57, 61, 65, 70

H: 53, 57, 61, 65

H: 53, 57, 61

D: 48, 53, 57

H: 53, 57, 61, 65

H: 50, 55, 60

H: 50, 55, 60

H: 50, 55, 60

* De actieradius is van diverse factoren afhankelijk. Kijk voor meer informatie op onze website batavus.nl
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Batavus B.V.
Postbus 515
8440 AM Heerenveen
Batavus BVBA
Generaal de Wittelaan 9
Bus 14, B-2800 Mechelen
Internet
www.batavus.com
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voorbehoud. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure mag worden
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