COLLECTIE

ELEKTRISCHE
FIETSEN

Altijd veilig op weg met een Batavus.

INHOUD

Want op Batavus kan je bouwen.
Een fiets die tegen een stootje kan,
weer en wind trotseert en je altijd

MOTOR VOOR

weer veilig thuis brengt. Batavus is

Fonk E-go®

al 115 jaar onderdeel van Nederland.
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En dat oude liefde niet roest, blijkt uit
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de miljoenen Batavus fietsen in ons

Wayz E-go® Comfort		
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straatbeeld. Batavus is er altijd, voor
iedereen. Zo bieden we een ruime

MOTOR MIDDEN

Finez E-go® Power
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collectie eigentijdse elektrische fietsen,
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Dinsdag E-go Classic		
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van sportief en wendbaar tot robuust
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Fuze E-go® Active Plus
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en comfortabel. Voorzien van de beste
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16

Packd E-go® Plus		

38

remmen en verlichting zodat je altijd

Dinsdag E-go Classic Exclusive
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Quip E-go Extra Cargo
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goed zichtbaar bent. Wel zo veilig!
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Finez E-go® Active Plus
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Wayz E-go® Active Plus
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Finez E-go Sport
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Wayz E-go Active Plus Exclusive
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Finez E-go Exclusive
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Wayz E-go Active Control
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In deze brochure staan alle elektrische
fietsen van Batavus beschreven.
Voor meer informatie vraag het de
dealer of kijk op batavus.nl.
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TESTRESULTAAT

Batavus Fonk E-go

De ideale elektrische stadsfiets

R

BEST GETEST
Fietstest 2019

-	Een trendy elektrische fiets met voorwielmotor die zich perfect leent voor
gebruik in de stad
-	De kabels zijn slim weggewerkt door het frame en zorgen er voor dat je
niet blijft haken in de fietsenstalling

MOTOR VOOR

FONK E-GO

®

- Beschikbaar in verschillende trendy kleuren
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem
-	De slim geplaatste led-verlichting werkt op de accu en zorgt ervoor dat je
altijd zichtbaar onderweg bent

20,8 kg (excl. accu)

MIK

voor
voor

MOUNTING . IS . KEY

E-motion (25 Nm)
✓ Voorzien van nieuw Sire-E display
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Voorzien van V-brake voor
en een rollerbrake achter
Smokingzwart Mat:	(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
Okergeel Mat:
(D) 48-53-57
Parelmoer Blauw Mat: (H) 53-57-61

4

✓ Walk assist
✓ 7 versnellingen

5

TESTRESULTAAT

Batavus Fonk E-go

De ideale elektrische stadsfiets

R

BEST GETEST
Fietstest 2019

-	Een trendy elektrische fiets met voorwielmotor die zich perfect leent voor
gebruik in de stad
-	De Fonk is laag in gewicht en beweegt zich gemakkelijk door
het drukke stadsverkeer

MOTOR VOOR

FONK E-GO N3
®

-	De kabels zijn slim weggewerkt door het frame en zorgen er voor dat je niet
blijft haken in de fietsenstalling
-	De slim geplaatste led-verlichting werkt op de accu en staat altijd aan. Zo zorg
je ervoor dat je altijd zichtbaar onderweg bent

20,1 kg (excl. accu)

voor
voor

E-motion (25 Nm)
✓ Ook verkrijgbaar als
normale stadsfiets
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Als best gestest in de AD fietstest
✓ 3 versnellingen
Zwart Mat:
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(D) 48-53-57
(H) 53-57-61

✓ Voorzien van V-brake voor en
een rollerbrake achter
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Dé next generation transportfiets met stille voorwielmotor
- Stevige en wendbare elektrische transportfiets met voorwielmotor
-	Voorzien van het nieuwe digitale E-motion display aan het uiteinde
van het stuur
- Bepaal zelf je accucapaciteit en kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu

MOTOR VOOR

PACKD E-GO

®

-	De voor- en achterdrager zijn voorzien van hippe planken en snelbinders
waardoor je al je bagage gemakkelijk en veilig mee kunt nemen
-	De verlichting is slim geplaatst om de kans op stallingsschade te
verminderen en werkt op de accu

28,2 kg (excl. accu)

voor
voor

E-motion (25 Nm)
✓ Voorzien van nieuw Sire-E display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Rotatiesensor

Zwart Mat:
(D) 49-55-61 /
		
(H) 49-55-61
Jeansblauw Mat: (D) 49-55-61
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✓ Walk assist
✓ 7 versnellingen
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De ideale elektrische fiets voor elke dag met slanke uitstraling
en extra comfortabel dankzij de lage instap.
- Licht fietsend door het ranke en slanke frame
-	Robuust en simpel: de fiets is voorzien van het E-motion systeem
- Keuze uit een accucapaciteit van 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh

MOTOR VOOR

WAYZ E-GO COMFORT
®

- Onderhoudsvrije Shimano Nexus 7 versnellingen
- Door de verende zadelpen en voorvork rijdt hij heerlijk comfortabel

23,1 kg (excl. accu)

voor
voor

E-motion (25 Nm)
✓ Slim weggewerkte kabels
aan de voorzijde
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Voorzien van LED display

Parelmoer:
Zwart Mat:
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(D) 48-53-57
(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

✓ 7 versnellingen
✓ Comfortabel geveerd
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Een sportieve elektrische fiets voor kilometers rijplezier
- Lichte en zeer wendbare fiets met sportief stuurgedrag
-	Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting die is aangesloten op de
accu van de fiets en altijd aan staat.
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V

MOTOR MIDDEN

DINSDAG E-GO CLASSIC
®

op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je
veilig en snel tot stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

21,6 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line (40Nm)
✓ Minimalistisch Purion display
		

accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
✓ Walk assist

	Zwart Mat:
Oranjerood Mat:

(D) 48-53-57
(D) 48-53-57
✓ 8 versnellingen
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Een sportieve elektrische fiets voor kilometers rijplezier
- Lichte en zeer wendbare fiets met sportief stuurgedrag
-	Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting die is aangesloten op de
accu van de fiets en altijd aan staat.
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V

MOTOR MIDDEN

DINSDAG E-GO

®

op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je
veilig en snel tot stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

21,2 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line (40Nm)
✓ Minimalistisch Purion display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor

	Zwart Mat:
(H) 53-57-61
Metalliczilver Mat: (D) 48-53-57
(H) 53-57-61
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✓ Walk assist
✓ 8 versnellingen
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Een sportieve elektrische fiets voor kilometers rijplezier
- Lichte en zeer wendbare fiets met sportief stuurgedrag
-	Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting die is aangesloten op de
accu van de fiets
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V

MOTOR MIDDEN

DINSDAG E-GO SPORT
®

op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en
snel tot stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

20,5 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
✓ Walk assist
	Groenblauw Glans:

(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
✓ 10 versnellingen
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Een sportieve elektrische fiets voor kilometers rijplezier
- Lichte en zeer wendbare fiets met sportief stuurgedrag
-	Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting die is aangesloten op de
accu van de fiets
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V

MOTOR MIDDEN

DINSDAG E-GO CLASSIC EXCLUSIVE
®

op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets
-	Onderhoudsarme riemaandrijving gaat tot wel 3 keer langer mee dan een
normale ketting
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

20,8 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
		

accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
✓ Walk assist

Avondgrijs Glans:

(D) 48-53-57
✓ 8 versnellingen
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Een sportieve elektrische fiets voor kilometers rijplezier
- Lichte en zeer wendbare fiets met sportief stuurgedrag
-	Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting die is aangesloten op de
accu van de fiets
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V

MOTOR MIDDEN

DINSDAG E-GO EXCLUSIVE
®

op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets
-	Onderhoudsarme riemaandrijving gaat tot wel 3 keer langer mee dan een
normale ketting
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

20,8 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
✓ Walk assist
	Avondgrijs Glans:

(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
✓ 8 versnellingen
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De ultieme comfortfiets die uitblinkt in zijn
hoogwaardige afwerking en perfect rijgedrag
- Krachtige middenmotor biedt je een natuurlijke ondersteuning
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V
op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets

MOTOR MIDDEN

FINEZ E-GO ACTIVE
®

- Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem
-	Voorzien van nieuwe dynamische dagrijverlichting die is aangesloten op de
accu van de fiets en altijd aan staat.

25 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line (40Nm)
✓ Minimalistisch Purion display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
✓ Walk assist
Smokingzwart Mat:
		

(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
✓ 7 versnellingen
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De ultieme comfortfiets die uitblinkt in zijn
hoogwaardige afwerking en perfect rijgedrag
- Extra krachtige middenmotor biedt je een natuurlijke ondersteuning
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V
op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets

MOTOR MIDDEN

FINEZ E-GO ACTIVE PLUS
®

- Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en snel tot
stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

25,3 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
Jeansblauw Mat:
		
Parelmoer Glans:
Mosgroen Mat:
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(D) 48-53-57-61 /
(H) 53-57-61-65
(D) 48-53-57
(H) 53-57-61

✓ Walk assist
✓ 7 versnellingen
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De ultieme comfortfiets die uitblinkt in zijn
hoogwaardige afwerking en perfect rijgedrag
- Krachtige middenmotor biedt je een natuurlijke ondersteuning
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V
op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets

MOTOR MIDDEN

FINEZ E-GO SPORT
®

- Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en snel tot
stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

24,1 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor
✓ Walk assist
Smokingzwart Mat:
		

(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
✓ 10 versnellingen
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De ultieme comfortfiets die uitblinkt in zijn
hoogwaardige afwerking en perfect rijgedrag
- Krachtige middenmotor biedt je een natuurlijke ondersteuning
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V
op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets

MOTOR MIDDEN

FINEZ E-GO EXCLUSIVE
®

- Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en snel tot
stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

25 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Onderhoudsarme
Gates CDX riemaandrijving
✓ Walk assist
Jeansblauw Mat:
		

(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
✓ 8 versnellingen
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De ultieme comfortfiets die uitblinkt in zijn
hoogwaardige afwerking en perfect rijgedrag
-	Een zeer comfortabele elektrische fiets met extra krachtige en stille ondersteuning
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V
op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets

MOTOR MIDDEN

FINEZ E-GO POWER
®

- Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en
snel tot stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

26,2 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 400Wh, 500Wh, 625Wh
✓ Trapkrachtsensor

Jeansblauw Mat:
		
Parelmoer Glans:
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(D) 48-53-57-61 /
(H) 53-57-61-65
(D) 48-53-57-61

✓ Walk assist
✓ 8 versnellingen
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De ultieme comfortfiets die uitblinkt in zijn
hoogwaardige afwerking en perfect rijgedrag
-	Een zeer comfortabele elektrische fiets met extra krachtige en stille ondersteuning
-	Het unieke V-Light systeem projecteert een lichtstraal in de vorm van een V
op het wegdek en creëert zo een optimale veiligheidszone rondom je fiets

MOTOR MIDDEN

FINEZ E-GO POWER EXCLUSIVE
®

- Stabiel frame met lage instap, in samenwerking met de T.U. Delft ontwikkeld
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en
snel tot stilstand komt
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem

25,4 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

Bosch Active Line Plus (50Nm)
✓ Afneembaar Intuvia display
	
accu 400Wh, 500Wh, 625 Wh
✓ Onderhoudsarme
Gates CDX riemaandrijving
Smokingzwart Mat:
		
Ritualblue Glans:
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(D) 48-53-57-61 /
(H) 53-57-61-65
(D) 48-53-57-61 /

✓ Walk assist
✓ 8 versnellingen
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De ideale elektrische stadsfiets
TESTCĲFER

8.

8

-	Een trendy elektrische fiets met middenmotor fiets die zich perfect leent voor
gebruik in de stad

BATAVUS Fonk E-go Plus | 2020

-	De kabels zijn slim weggewerkt door het frame en zorgen er voor dat je niet
R

blijft haken in de fietsenstalling

MOTOR MIDDEN

FONK E-GO PLUS
®

- Voorzien van krachtige rollerbrakes zodat je altijd veilig kunt remmen
- Bevestig makkelijk accessoires op de bagagedrager met het MIK-systeem
-	De slim geplaatste led-verlichting werkt op de accu en staat altijd aan.
Zo zorg je ervoor dat je altijd zichtbaar onderweg bent

22,1 kg (excl. accu)

MIK

midden
midden

MOUNTING . IS . KEY

E-motion M80 (60 Nm)
✓ Voorzien van nieuw Sire-E display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Rotatiesensor

Smokingzwart Mat:	(D) 48-53-57 /
(H) 53-57-61
Okergeel Mat:
(D) 48-53-57
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✓ Walk assist
✓ 7 versnellingen
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Geschikt voor alle ritten
- Super comfortabele en lichte elektrische fiets
- Profiteer van de extra krachtige Bosch Active Line Plus motor
-	Geïntegreerde kabeldoorvoer achter het balhoofd voor fraai
weggewerkte kabels

MOTOR MIDDEN

FUZE E-GO ACTIVE PLUS
®

- Keuze uit 300 Wh, 400 Wh en 500 Wh accucapaciteit
-	Krachtige hydraulische velgremmen zorgen ervoor dat je veilig en snel
tot stilstand komt

22,5 kg (excl. accu)

midden
midden

Bosch Active Line Plus (50 Nm)
✓ Unieke hydroform in het frame
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Voorzien van van veilige Aerflow
verlichting
✓ 10 versnellingen
Zwart mat:
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(D) 48-53-57
(H) 53-57- 61

✓ Vertrouw op de extra krachtige
hydraulische velgremmen
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Dé next generation elektrische transportfiets
- Stevige en wendbare elektrische transportfiets met middenmotor
-	Voorzien van het nieuwe digitale E-motion display
aan het uiteinde van het stuur
- Bepaal zelf je accucapaciteit en kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu

MOTOR MIDDEN

PACKD E-GO PLUS
®

-	De voor- en achterdrager zijn voorzien van slimme planken en snelbinders
waardoor je al je bagage gemakkelijk en veilig mee kunt nemen
-	Stabiel parkeren met de tweepoot-standaard en Easy Lock Adapter
stuurvergrendeling

26,4 kg (excl. accu)

midden
midden

E-motion M80 (60 Nm)
✓ Voorzien van nieuw Sire-E display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Rotatiesensor

Zwart Mat:
(D) 49-55-61 /
		
(H) 49-55-61
Jeansblauw Mat: (D) 49-55-61
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✓ Walk assist
✓ 7 versnellingen
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Onderscheidende, trendy elektrische transportfiets
-	Verstelbare dragers maken het gelijktijdig bevestigen van een mand, tassen
of kinderzitje mogelijk
-	Uniek antidiefstalnummer zodat je je fiets makkelijk terugvindt en het extra
lastig maakt voor fietsendieven

MOTOR MIDDEN

QUIP E-GO EXTRA CARGO
®

- Brede anti-lek banden bieden een stabiele rit
-	Stabiel parkeren met de tweepoot-standaard en Easy Lock Adapter
stuurvergrendeling
-	Krachtige hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je veilig en snel tot
stilstand komt
25 kg (excl. accu)

midden
midden

Bosch Active Line (40Nm)
✓ Minimalistisch Purion display
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Trapkrachtsensor

	Smokingzwart Mat: (D) 49-55-61 /
(H) 49-55-61
Siberischgroen Mat: (D) 49-55-61
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✓ Walk assist
✓ 7 versnellingen
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Een echt Nederlandse fiets met de populaire
E-motion-middenmotor
- Rank en slank frame met fraai weggewerkte lasnaden
-	Makkelijk tegen de wind in met de ondersteuning van de E-motionmiddenmotor

MOTOR MIDDEN

WAYZ E-GO DELUXE
®

- Keuze uit een accucapaciteit van 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh
- Onderhoudsvrije Shimano Nexus 7 versnellingen

24,4 kg (excl. accu)

midden
midden

E-motion (60 Nm)
✓ Voorzien van veilige
Aerflow verlichting
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Keuze uit een accucapaciteit van
300 Wh, 400 Wh of 500 Wh
Parelmoer:
Zwart Mat:
		

42

(D) 48-53-57
(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

✓ 7 versnellingen
✓ Betrouwbare rollerbrakes
voor veilige stops
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De comfortabele allrounder
- Rank en slank frame met minder zichtbare lasnaden
-	Makkelijk tegen de wind in met de ondersteuning van de
Bosch-Active-middenmotor
- Keuze uit een accucapaciteit van 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh

MOTOR MIDDEN

WAYZ E-GO ACTIVE
®

- Onderhoudsvrije Shimano Nexus 7 versnellingen
-	Krachtige hydraulische velgremmen zorgen ervoor dat je veilig en
snel tot stilstand komt

21,7 kg (excl. accu)

midden
midden

Bosch Active Line (40 Nm)
✓ Voorzien van veilige
Aerflow verlichting
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Minimalistisch en duidelijk Bosch
Purion display met stuurbediening
Parelmoer:
Zwart Mat:
		
Titaan Mat:
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(D) 48-53-57
(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65
(D) 48-53-57
(H) 53-57-61-65

✓ 7 versnellingen
✓ Vertrouw op de extra krachtige
hydraulische velgremmen
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De comfortabele allrounder
- Rank en slank frame met minder zichtbare lasnaden
- Profiteer van de extra krachtige Bosch Active Line Plus motor
- Keuze uit een accucapaciteit van 300Wh, 400Wh of 500Wh
- Onderhoudsvrije Shimano Nexus 8 versnellingen

23,6 kg (excl. accu)

MOTOR MIDDEN

WAYZ E-GO ACTIVE PLUS
®

midden
midden

Bosch Active Line Plus (50 Nm)
✓ Voorzien van veilige
Aerflow verlichting
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Voorzien van Intuvia display
Parelmoer:
Zwart Mat:
		
Titaan Mat:
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(D) 48-53-57
(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65
(D) 48-53-57
(H) 53-57-61-65

✓ 8 versnellingen
✓ Vertrouw op de extra krachtige
hydraulische velgremmen

47

Onderhoudsarme elektrische fiets met riemaandrijving
- Rank en slank frame-ontwerp voor extra wendbaarheid
-	De mooiste allrounder in het segment, met extra aandacht voor comfort
- Comfortabele voor- en achtervering is ideaal voor een lange dag in het zadel
- Onderhoudsvriendelijke Gates riemaandrijving

24,7 kg (excl. accu)

MOTOR MIDDEN

WAYZ E-GO ACTIVE PLUS EXCLUSIVE
®

midden
midden

Bosch Active Plus (50 Nm)
✓ Voorzien van veilige
Aerflow verlichting
	
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Voorzien van Intuvia display
✓ 8 versnellingen
Mercury grijs:
		

48

(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

✓ Vertrouw op de extra krachtige
hydraulische velgremmen

49

Extra veilig op deze stabiele elektrische fiets
met extra lage instap en klein frame
- Lage instap dus nog veiliger op- en afstappen
-	Fraai weggewerkte kabels en zwevende bagagedrager maken deze
elektrische fiets compleet

MOTOR MIDDEN

WAYZ E-GO ACTIVE CONTROL
®

-	Mechanisch bedienbaar zadel voor veilig op- en afstappen.
Bediening via knop op het stuur
- Keuze uit 300, 400, 500 Wh accucapaciteit

23,6 kg (excl. accu)

midden
midden

Bosch Active Line (40 Nm)
✓ Veilige verlichting met
Aerflow koplamp
accu 300Wh, 400Wh, 500Wh
✓ Minimalistisch en duidelijk Bosch
Purion display met stuurbediening
✓ 7 versnellingen
Zwart mat:

(D) 45
✓ Vertrouw op de extra krachtige
hydraulische velgremmen
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Aan deze 2020 uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën,
opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgave van
Batavus, onderdeel van Accell Nederland B.V.
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