
Trotseer samen  
het avontuur met 

de Batavus Fier
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Zadelhoogte eenvoudig verstelbaar  

met quick release

De Batavus Fier is voor het hele gezin. De zadelpen is 

voorzien van een quick release, waardoor je snel en 

eenvoudig je zadel kan verstellen voor een comfor-

tabele fietshouding zonder gereedschap te gebruiken.

Snel en veilig tot stilstand komen  

met de hydraulische schijfremmen 

Hydraulische schijfremmen zorgen voor een  

perfecte dosering van de remkracht, waardoor je  

snel én veilig tot stilstand komt. Het grote voordeel 

van schijfremmen is dat deze ook optimaal werken 

bij nat weer. 

Krachtige ondersteuning met Bosch  

Performance Cargo Line motor

Wees elke rit de baas. De krachtige Bosch  

Performance Cargo Line middenmotor geeft je  

ondersteuning wanneer jij dat nodig hebt en met  

het duidelijke display heb je al je ritgegevens bij de 

hand. Doordat de motor in het midden van de fiets  

is geplaatst heb je een optimale gewichtsverdeling 

en ervaar je een heerlijke rit.

Perfect alternatief  

voor de auto 

Bagage en kinderen veilig naar de eind- 

bestemming brengen is een fluitje van een 

cent met de Batavus Fier. Onze nieuwste 

aanwinst is verkrijgbaar als tweewieler en 

driewieler. De tweewieler heeft een laad-

vermogen tot maximaal 80kg in de bak  

dat ruimte biedt voor 2 kinderen én extra 

bagage. Door de 2 wielen is deze fiets  

extra wendbaar zodat je elke bocht vol 

vertrouwen kan nemen en ben je nauwe 

stadsstraatjes de baas. De driewieler kan  

net iets meer gewicht aan met een laad- 

vermogen tot maximaal 100kg in de bak 

dat ruimte biedt voor 3 kinderen én extra 

bagage. Nog een voordeel van deze  

driewieler? Door de 3 wielen is deze fiets 

extra stabiel voor veel veilige kilometers.

Slim railsysteem laat de bakfiets  

met je gezin meegroeien

De Batavus Fier is een slimme bakfiets.  

Door het railsysteem in de bak is het  

mogelijk om verschillende accessoires veilig 

en stabiel te monteren. Zo bevestig je in 

een mum van tijd een autozitje met een 

Maxi-Cosi montage stuk en kan je deze 

later vervangen door een bankje.
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Ga op avontuur met de Batavus Fier.  

De voordelen op een rijtje: 

  Het railsysteem zorgt ervoor dat je makkelijk 

wisselt tussen accessoires in de Batavus bakfiets, 

zodat de bakfiets met je gezin meegroeit 

  De Bosch Performance Cargo Line  

middenmotor geeft je alle power die je  

nodig hebt tijdens je ritten 

  Hydraulische schijfremmen zorgen dat  

je snel én veilig tot stilstand komt 

  Voorzien van een heldere koplamp en  

V-Light voor extra zichtbaarheid en veiligheid

   Voorzien van remlicht waardoor elke  

snelheidsverandering opgemerkt wordt  

door achteropkomend verkeer

  Zadelhoogte eenvoudig verstelbaar  

met quick release  

  Bevestig veilig kinderzitjes of fietstassen  

op de MIK HD achterdrager 

  Bevestig nog meer accessoires zoals een 

regentent of een fietscover om deze bakfiets 

helemaal af te maken 

Bevestig veilig kinderzitjes of  

fietstassen met MIK HD

Dit is dé oplossing voor het veilig monteren 

van kinderzitjes, fietstassen en mandjes. 

MIK HD is een extra sterke bagagedrager 

om snel en moeiteloos te wisselen tussen 

diverse MIK accessoires die je er eenvoudig 

op klikt.

Door het handige opstapje 

kunnen kinderen zelf in- en 

uit de bakfiets stappen. 

Veilig onderweg met  

onze verlichting 

Fietsen in het donker is net zo veilig als 

overdag, want de Batavus Fier is voorzien 

van V-Light. Met deze verlichting creëer 

je een V-vorm achter je fiets zodat je nog 

beter gezien wordt door achteropkomend 

verkeer tijdens je rit in het donker. Dat is 

wel zo veilig als jij met je meest waardevolle 

bezit onderweg bent.

Fiets vol vertrouwen met remlicht 

De Batavus Fier is uitgerust met onze 

nieuwste innovatie: remlicht. Zo blijft een 

snelheidsverandering niet meer onopge-

merkt voor achteropkomend verkeer. Of je 

nu remt of een bocht neemt… het remlicht 

geeft dit aan zodat andere verkeersdeel-

nemers hierop kunnen anticiperen. Zo ben 

je veilig onderweg. In elke situatie; in het 

schemer of in het donker. Net zoals  

bij auto’s*.
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Zelfs met regen en wind  

lekker naar buiten met de 

regentent en zonnedak.

 Afdekhoes

Bescherm de bak van jouw Batavus Fier tegen 

 regen, bladeren en alle andere dingen die er in  

kunnen vallen. Deze hoes gaat er gemakkelijk  

omheen en is ideaal wanneer het regent als je je  

kinderen afzet op school of als je naar de winkel gaat. 

  Beschermt de bak in de regen 

  Door de hoes deels op te rollen is hij ook  

te gebruiken met één of twee kindjes in de bak

 Regentent en zonnedak 

De regentent heeft aan alle zijdes ramen, 

zodat je kinderen zelfs met regen en wind 

lekker naar buiten kunnen kijken tijdens de 

fietsrit. De regentent kan ook als zonnedak 

gebruikt worden door de raampjes te  

openen door middel van de YKK ritsen. 

 Gemaakt van extra sterk PVC 

  Uitgerust met speciale raamfolie voor 

optimale transparantie 

 Raampjes eenvoudig openen en sluiten 

  Makkelijk te monteren en er weer af  

te halen

 Bakfietshoes

De bakfietshoes is de ideale accessoire  

om je bakfiets schoon en droog te stallen. 

  Materiaal is waterdicht en ademend  

met getapete naden 

  Makkelijk op te bergen dankzij het soepele materiaal 

 Handige sluitingen om de hoes strak te bevestigen

 Bakfietskussens

De zachte bakfietskussens creëren maximaal 

comfort voor je kinderen. De zit- en rugkussen zijn 

met elkaar verbonden. Je kunt twee kussens naast 

elkaar plaatsen op een bank.

Bijpassende accessoires  
maken jouw Fier bakfiets 
geschikt voor ieder avontuur

     Bekijk de accessoires bij een  

erkende Batavus dealer in de buurt. 
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Met de bijpassende  
accessoires groeit de Batavus 
Fier met jouw gezin mee.

     Bekijk de accessoires bij een  

erkende Batavus dealer in de buurt. 

 Babyschaal 

De babyschaal van Melia is geschikt als je je baby van  

3 tot 9 maanden wilt meenemen in de bakfiets.  

 Materiaal is ademend en waterafstotend  

  Extra veilig en comfortabel door verhoogde rand 

 Autostoeldrager  

(Maxi-Cosi houder) 

Met de autostoeldrager van Steco neem je je 

baby veilig en gemakkelijk mee in de bakfiets 

vanaf de leeftijd van 3 maanden (wanneer het 

nekje sterk genoeg is). De autostoeldrager 

monteer je in de box.

 Geschikt voor vrijwel elk type Maxi-Cosi 

 Kijk tijdens het fietsen naar jouw baby 

 Goede vering

 Babyschaal lichaams- en hoofdverkleiner

De babyschaal lichaamsverkleiner van Melia vult de  

ruimte op in de babyschaal, waardoor je baby extra  

stabiel ligt in de bakfiets. Door deze toevoeging kan je  

je baby al vanaf 3 maanden meenemen in de bakfiets. 

 Geeft steun aan het lichaam 

 Materiaal is ademend en waterafstotend  

 Direct uitneembaar

 Peuterstoel

De peuterstoel van Melia is de ideale 

oplossing voor het vervoer van kinderen 

tussen de 8 en 18 maanden. 

  Materiaal is waterafstotend en 

schokabsorberend 

 Extra ondersteuning  

 Isolerend

 Tweede bankje

Extra bank voor de Batavus Fier drie-

wieler, zodat je twee extra kinderen 

kunt meenemen in jouw bakfiets.

  Inclusief twee veiligheidsgordels

  Biedt ruimte om 2 extra kinderen 

mee te nemen in de driewieler
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  Bijzonder wendbaar 

  Lichter in gewicht 

 Laadvermogen bak tot 80kg 

 Extra stabiliteit en balans 

  Extra grote en hoge bak 

 Laadvermogen bak tot 100kg  

Specificaties

Gewicht (excl. accu) 57,8kg
Remmen Hydraulische  
 schijfremmen
Aandrijving Ketting
Verlichting Heldere koplamp,    
 V-Light met remlicht
Zadelpen Verstelbaar met  
 quick release
Voorvork Vast
Stuurpen Met gereedschap   
 verstelbaar
Motor Bosch Performance  
 Cargo Line (85 Nm)
Locatie motor Middenmotor
Locatie accu Accu op het frame,   
 uitneembaar 
Accukeuze 400Wh of 500Wh
Display Bosch Purion
Ondersteuning 4 standen met Walkassist

Specificaties

Gewicht (excl. accu) 75kg
Remmen Hydraulische  
 schijfremmen
Aandrijving Ketting
Verlichting Heldere koplamp,   
 V-Light met remlicht
Zadelpen Verstelbaar met  
 quick release
Voorvork Vast
Stuurpen Met gereedschap   
 verstelbaar
Motor Bosch Performance  
 Cargo Line (85 Nm)
Locatie motor Middenmotor
Locatie accu Accu op het frame,   
 uitneembaar 
Accukeuze 400Wh of 500Wh
Display Bosch Purion
Ondersteuning 4 standen met Walkassist

Welke Batavus Fier past bij jou?

Batavus Fier 2 Batavus Fier 3

Scan de QR-code  
voor de actuele prijzen

Scan de QR-code  
voor de actuele prijzen
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BATAVUS ADVISEERT  
JE GRAAG IN ONS  
TESTCENTRUM DE FIETSER

DE BATAVUS  
FIER TESTEN?

GROOTSTE
INDOOR

TESTBAAN VAN 
NEDERLAND

BEZOEK ONS TESTCENTRUM DE FIETSER IN EDE

Een fiets kies je niet uit op basis van een foto. 
Bij Batavus begrijpen wij dat je de rijbeleving 
wilt ervaren om zo tot een goede keuze te 
komen. In ons testcentrum De Fietser kan je 
alle Batavus fietsen testen en krijg je het beste 
advies van onze fietsexperts. Stuk voor stuk 
hebben onze fietsexperts passie voor fietsen 
en vertellen je dan ook graag alles over de 
Batavus collectie. 

WWW.DEFIETSER.NL
Akulaan 2, 6717 XN Ede
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