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30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

2020 series benelux

Je wordt niet zomaar twee keer 
de best geteste e-bike
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Handgemaakt met

passie voor perfectie
Elke Ebike Das Original is met de hand gemaakt door één 

constructeur. Bij Ebike Das Original vind je dus geen ouder-

wetse lopende band. Op één werkplek wordt de gehele 

e-bike in elkaar gezet en is de betrokken constructeur 

volledig verantwoordelijk voor de eindkwaliteit, die wordt 

bekrachtigd met een 100% kwaliteitspas. Deze moderne 

productiewijze maakt ook het individualiseren van e-bikes 

beter mogelijk.
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De eerste premium 

e-bike uit Duitsland 

Ebike Das Original is Duitslands eerste producent van premium e-bikes. 

Twee Duitse ondernemers, met ervaring bij het automerk Lotus en in de 

exclusieve fietsbranche, zagen ruimte voor een premium e-bike merk, 

made in Germany en handgemaakt. E-bikes die vanaf de eerste  

gedachte als e-bikes zijn ontwikkeld, qua techniek en design. 

Met uitzonderlijk goede rijeigenschappen, hoogwaardige componenten 

en een heel gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Het resultaat is nu een 

breed assortiment van solide e-bikes, waar je gewoon niet meer 

vanaf wilt stappen. Met unieke garanties: 30 jaar garantie op het 

frame, 4 jaar op de accu en 2 jaar op alle overige componenten. 
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4 jaar accugarantie, 30 jaar framegarantie
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De Intube Performance is het topmodel van Ebike Das Original. Met de nieuwste hydroform frametechnologie, de 

krachtigste Bosch 65 Nm Performance motoren en accu’s tot 625 Wh. Er is keuze uit drie frames: Comfort, Sport of 

Zero. In alle gevallen is de accu is onzichtbaar in het frame opgenomen en aan de onderkant uit te nemen.

 

Wat direct opvalt bij de Intube Active Line Plus is het nieuw ontworpen frame. Een innovatief ontwerp met onzicht-

baar verwerkte accu die, heel fraai, aan de onderzijde uitneembaar is. De Bosch Active Line Plus motor is compact, 

stil en krachtig, met een koppel van 50 Nm en wordt gevoed door de hagelnieuwe Bosch 400 Wh accu.

 

Wie comfort en sportiviteit zoekt, vindt de Advanced. Een nieuw model met het imposante Bosch Powerpack 500 Wh 

stoer aan het frame bevestigd. Leverbaar met de nieuwe performance 65 Nm of CX 75Nm Bosch motor. 

Een e-bike waarmee je elke dag grenzen kunt verleggen.

 

De Classic Plus is voorzien van de nieuwste technieken: de nieuwe Bosch Performance motor met 65 Nm én de 

nieuwe NEXUS 5 naaf, die specifiek voor e-bikes is ontwikkeld. Het superstabiele oversized frame heeft een lage en 

brede instap met chique chroom logo’s. Kortom: een hightech e-bike.

Geroemd in testen en het meest verkochte model van Ebike Das Original. Het frame is fraai, comfortabel door de 

lage en brede instap en door de ANWB als meest stijve en stabiele in de markt beoordeeld. De accu is op de bagage-

drager geplaatst, met keuze uit 400 of 500 Wh. Scherpe prijsstelling vanaf € 2449,- euro en dat is zelfs inclusief 

Shimano MT200 schijfremmen.

  

Dit zijn E-bikes voor liefhebbers met sportieve ambities. Het zijn wendbare, lichtgewicht ATB’s met heel betrouwbare 

rijeigenschappen.
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 4 jaar accu garantie

 30 jaar frame garantie

 Duitse kwaliteit

 Handgemaakt door één persoon
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30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

De kwaliteit van het frame en de componenten maken samen een topkwaliteit 

e-bike. Ebike Das Original monteert uitsluitend voor e-bikes gecertificeerde 

A-merk componenten, zoals motoren en accu’s van Bosch en onderdelen van 

Shimano, Enviolo, Magura, Rohloff, Ergotec, Santori, Continental, Schwalbe, 

Hermans, AXA, ABUS, KMC, Gates, Rockshox en Racktime.

2020 series
Alleen het beste is goed genoeg. Met die insteek is de nieuwe Ebike Das Original 

2020 series ontwikkeld, met nieuwe frametechnologie, innovatieve techniek, 

hoge functionaliteit en fraai design.

Voelt goed 
en fietst 
fantastisch!
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Sport 
Ocean Drive 

Zero
Route 66 

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

Comfort 
Venice Boulevard 

De hoogwaardige, met kool-
stofvezels versterkte riemaan-
drijving is schoon, duurzaam en 
vraagt nauwelijks onderhoud.

De nieuwe Bosch Performan-
ce motor is 600 gram lichter en 
weer stiller dan zijn voorganger 
met een koppel van 65 Nm.

Intube Performance 

de

nationale
FIETSTEST

Nieuw
De performance is het topmodel van Ebike Das Original. Het 

comfort, de ondersteuning, het bereik en de superstabiele 

rijeigenschappen van deze fiets zijn overtuigend en uniek in de 

markt. Dankzij de nieuwste frametechnologie, de krachtigste 

Bosch 65 Nm Performance motoren en accu’s tot 625 Wh.

De nieuwe Bosch Performance motor is 600 gram lichter en 

weer stiller dan zijn voorganger. Met keuze uit twee krachtige, 

uitneembare Bosch accu’s van 500 of 625 Wh, die onzichtbaar 

in het frame zijn opgenomen. Het nieuwe frame is typisch Ebike 

Das Original: extreem stabiel, gemakkelijke instap, licht van 

gewicht en gespoten in twee chique kleuren. Veiligheid is verder 

geborgd met schijfremmen en duurzame anti-lek banden.

Ons topmodel! Groots genieten tijdens lange ritten.

De Powertube accu is in twee 
stappen uitneembaar en op te 
laden aan het frame of los bij 
een oplaadpunt. 

In de comfort ook verkrijg-
baar in de kleur Hollywood 
Boulevard.

De C004 vanaf €3449,00
Zie specificatie op pagina 10 en 11
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Gates Gates Gates Gates Dutch

C001 E+ C002 E+ C002+ C003 C004+ C004 C006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €5999 €4599 €4299 €3799 €3749 €3449 €3449

Schakelsysteem Rohloff Enviolo H-sync Enviolo Shimano Shimano Shimano Shimano

E14 Autom TR N380 Autom TR N380 XT10 Nexus 8 Nexus 8 Deore 9

Naaf Nexus 5 inter-SE - - - - €100+ - -

Wieldiameter 28”       

Frame 3de generatie intube - nog slanker en lichter dan 
de 2e generatie

      

Framemaat Comfort + Zero 45 cm       

Comfort + Zero + Sport 50 cm       

Comfort + Zero + sport 55 cm       

Comfort + sport 60 cm       

Framekleur Comfort Venice Boulevard - blauw zilver / zwart glans       

Hollywood Boulevard - titanium / zwart glans       

Route 66 - zwart / blauw silver glans - - - -   -

Framekleur Sport en Zero Ocean Drive - blauw / zwart glans       

Route 66 - zwart / blauw silver glans       

Aandrijving Riem Gates    -  - -

Ketting - - -  -  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay       

Navigatie Smartphone Hub - €100+ €100+ €100 - -

Gates Gates Gates Gates Dutch

C001 E+ C002 E+ C002+ C003 C004+ C004 C006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €5999 €4599 €4299 €3799 €3749 €3449 €3449

Schakelsysteem Rohloff Enviolo H-sync Enviolo Shimano Shimano Shimano Shimano

E14 Autom TR N380 Autom TR N380 XT10 Nexus 8 Nexus 8 Deore 9

Motor Bosch middenmotor NEW Performance Line 65Nm       

Accu Bosch PowerTube 625Wh     - - -

Bosch PowerTube 500Wh - - - -   

Lader Bosch 6Ah     - - -

Bosch 4Ah - - - -   

Remmen Shimano T6000 schijfremmen     - - -

Shimano BL MT 200 schijfremmen - - - -   

Stuurpen Ergotec 5 verstelbaar voor Intuvia     - - -

Santori comfort verstelbaar - - - -   

Voorvork Rock Shox Paragon Gold     - - -

SR Suntour Nex E25 - - - -   

Zadelpen Santori verend - - - -   

Santori Animaris - parallelogram verend     - - -

Koplamp Marwi Spark 50 lux       

Achterlicht Marwi       

Banden Continental Contact Plus anti lek       

Bagagedrager Bagage Racktime       

Kettingkast Gesloten - - - - -  -

Open      - 

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus - tot 6 km tijdens lopen       

Intube Performance specificaties 
Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, kunststof spatborden en een middenstandaard.
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Zero en Sport verkrijgbaar in de kleur Route 66 en  Ocean drive

Perfecte harmonie in vorm en functie
De intube active plus is een voorbeeld van de nieuwe generatie 

E-bikes, met een erg gunstige prijskwaliteitsverhouding. Wat 

direct opvalt is het innovatieve intube frame, waarin de accu 

volledig aan het oog is onttrokken. Aan de onderzijde is deze in 

twee stappen uit te nemen om bij te laden, al kan dat ook aan de 

buitenkant van de zitbuis via het oplaadpunt. De accu hoeft er 

dus niet uit.  De Bosch Active Line Plus motor is compact, stil 

en krachtig met een koppel van 50 Nm. Deze wordt gevoed 

door de hagelnieuwe Bosch 400 Wh intube accu. Gemak en 

veiligheid is geborgd met een gesloten kettingkast en zeer goed 

vertragende schijfremmen.

Intube Active plus

Comfort
Ocean Drive

Zero
Route 66

Sport
Route 66

De Powertube accu is in twee 
stappen uitneembaar en op te 
laden aan het frame of los bij 
een oplaadpunt. 

De Bosch Active Line Plus 
motor is compact, stil en 
krachtig, met een koppel van 
50 Nm.

Extra krachtige schijfremmen 
van Shimano zorgen voor 
een krachtige vertraging en 
geven een daarmee een 
veilig gevoel. Ook is er geen 
slijtage meer aan de velgen.

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

Comfort
Sunset Strip

De C007 vanaf €2949,00
Zie specificatie op pagina 16 en 17
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C007 C008

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2949 €2949

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Simano Acera 9 Speed

Wieldiameter 28”  

Frame 3de generatie intube - nog slanker en lichter dan 
de 2e generatie

 

Framemaat Comfort + Zero 45 cm  

Comfort + Zero + Sport 50 cm  

Comfort + Zero + Sport 55 cm  

Comfort + Sport 60 cm  

Framekleur Comfort Ocean Drive - blauw / zwart glans  

Sunset Strip - wit / grijs glans  

Route 66 - zwart / blauw silver glans  -

Framekleur Sport en Zero Ocean Drive - blauw / zwart glans  

Route 66 - zwart / blauw silver glans  

Aandrijving Ketting  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay  

Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, kunststof spatborden en een middenstandaard.

C007 C008

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2949 €2949

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Simano Acera 9 Speed

Motor Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm  

Accu Bosch PowerTube 400Wh  

Lader Bosch 4Ah  

Remmen Shimano BL MT 200 schijfremmen  

Stuurpen Santori comfort verstelbaar  

Voorvork SR Suntour NEX- E25  

Zadelpen Santori verend  

Koplamp Marwi Spark 50 lux  

Achterlicht Marwi  

Banden Continental Contact Plus anti lek  

Bagagedrager Bagage Racktime  

Kettingkast Gesloten  -

Open - 

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus - tot 6 km tijdens lopen  

Intube Active plus specificaties
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Veel nieuws in 2020
Ebike Das Original stuurt continu op innovatie. Net als de berijders 

van een Ebike Das Original. In vele toonaangevende testen blijkt keer 

op keer dat wij door berijders als ‘zeer goed’ worden beoordeeld. 

Het wordt als de E-bike ervaren waar je niet meer vanaf wilt stappen. 

Dat was ook het doel voor de 2020 series. Met nieuwe frametech-

nologie, die een zeer hoge stijfheid combineert met een slank design 

en een laag gewicht. Met de nieuwste Bosch technologie in aandrijving  

en accu’s, die zorgt voor veel comfort en een hogere actieradius. 

Met de innovatieve Shimano versnellingsnaaf die speciaal voor E-bikes 

is ontwikkeld of de Rohloff E-14 naaf die perfect synchroniseert. 

Met de zorgeloze Gates-riemaandrijving. De Smartphone HUB-

telefoonhouder die je smartphone omzet in een fietscomputer met 

navigatie. Deze en andere noviteiten staan vermeld bij de verschillende 

e-bike beschrijvingen.

Onze dealers
Ebike Das Original is een relatief jong merk, omdat Ebike Das Original  

heeft een jong netwerk van ervaren e-bike specialisten. Zij adviseren 

u met veel kennis over de e-bike die het beste bij u past. U kunt er 

altijd een proefrit maken en dat is bij Ebike Das Original meestal een 

bijzonder overtuigende ervaring. Ook kunt u er terecht 

voor vele handige accessoires die het rijplezier verder vergroten. 

Natuurlijk zorgen onze dealers er ook voor dat uw E-bike ook na 

aanschaf in perfecte conditie blijft.

De pers over Ebike Das 

Original
Ebike Das Original is een modern e-bike merk met veel specialis-

tische ervaring. In korte tijd heeft het merk internationaal naam ge-

maakt, met sterk groeiende verkopen. De internationale pers speelt 

daar ook een belangrijke rol in. Zij riepen ons al meerdere malen uit 

tot overtuigende testwinnaar. Zo werden we twee keer achter elkaar 

testwinnaar in de Nationale E-bike test van de Telegraaf & Fietsers-

bond (2018 en 2019). De ANWB beoordeelde ons in 2019 als hoog-

waardige top E-bike, met een 10 voor rijstabiliteit. En eerder was Ebike 

Das Original al winnaar bij het ook zeer gründlich testende Duitse 

Elektro Rad. Heel opvallend in de testen was steevast de hoog-

ste beoordeling door de gebruikers, die onze E-bikes vaak ook als 

mooiste e-bike bestempelden. Het bevestigt onze missie: betaalbare 

premium e-bikes aanbieden waar je trots op bent en gewoon niet 

meer vanaf wilt stappen.

“Een top e-bike, 
hoogwaardig gebouwd met 

een 10 voor rijstabiliteit.

Bron: ANWB e-bike-test 2019

“Een top e-bike, 
hoogste waardering van de 

gebruikers: op alle onderdelen 

als ‘zeer goed’ beoordeeld.

Bron: De Telegraaf Nationale 

E-bike-test 2019

de

nationale
FIETSTEST
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2 keer de beste geteste e-bike van het jaar! Groot genieten tijdens lange ritten
De COMFORT C004 Dutch heeft acht soepel schakelende versnellingen en is speciaal afgestemd op 

de Nederlandse fietser. Met gesloten kettingkast, ABUS ART keurmerkslot, snelbinders en een verende 

zadelpen. Deze e-bike wordt aangedreven door de stille en krachtige Bosch Active Plus motor met groot 

Intuvia display en 500 Wh Powertube accu. Brede banden en een stabiel frame verhogen uw veiligheid.

De COMFORT intube line valt op met het fraai geïntegreerde 2e generatie frame met Bosch Powertube 

accu. Stap erop en verbaas je over het gemak en de stabiliteit waarmee deze e-bike rijdt. De actieradius 

is erg groot en dat maakt de COMFORT intube line ideaal voor langere ritten. Veiligheid is verder geborgd 

met schijfremmen en sterke anti-lek banden. 

Intube Active plus Intube Active plus

Comfort
Rodeo Drive

Comfort
Ocean Drive

De C004 Dutch  €3199,00
Zie specificatie op pagina 20

De C006  €3199,00
Zie specificatie op pagina 20

Bourbon Street

Rodeo Drive

Ocean Drive 

Kings Road
30 JAAR

FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIEde

nationale
FIETSTEST
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C004 Dutch C006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €3199 €3199

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Simano Acera 9 Speed

Wieldiameter 28”  

Frame 2de generatie intube  

Framekleur Comfort Rodeo Drive - wit / antraciet D44 - D48 D48 - D52 - D56

Ocean Drive - donker blauw / antraciet glans D48 D48 - D52

Kings Road - aubergine / donker blauw grijs glans D44 - D48 - D52 -

Bourbon Street - bordeaux rood / zwart glans D44 - D48 - D52 -

Aandrijving Ketting  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay  

Motor Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm  

Accu Bosch PowerTube 500Wh  

Lader Bosch 4Ah  

Remmen Shimano BL MT 200 schijfremmen  

Stuurpen Ergotec comfort verstelbaar  

Voorvork SR Suntour Nex E25  

Zadelpen Verend  

Koplamp H-black 50 lux  

Achterlicht Hermans H Trace  

Banden Continental Contact Plus anti lek  

Bagagedrager Bagage Racktime  

Kettingkast Gesloten  -

Open - 

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus - tot 6 km tijdens lopen  

Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, kunststof spatborden en een middenstandaard.

Intube Active plus specificaties

BIKEPARTS
ERGONOMISCHE EN VEILIGE FIETSONDERDELEN

Mountain-Bike/Race-Bike Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

E -B IKE
25 km/h + 45 km/h

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

Trekking-Bike Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

E -B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E -B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E -B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E -B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

City-Bike Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

max. 180 kg max. 180 kg

E -B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E -B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E -B IKE 25 km/h max. 180 kg max. 160 kg

E -B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

Lenksystem
Steering system

Sattelstütze
Seatpost

ERGOTEC SAFETY LEVEL een veiligheidsclassificatie voor fietsstuursystemen en een goede zitpositie. 
We raden aan om alleen componenten met hetzelfde Veiligheidsniveau te combinieren. In het tabel kunt
u zien welk Veiligheidsniveau voor u geschikt is. www.ergotec.de/safety-level

ZORGELOOS FIETSEN. GOED ZITTEN. 

ergotec.de
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SHIMANO E-Bike Getriebenabe              
NEXUS INTER-5E 

NEXUS INTER-
8

NEXUS INTER-
5E

NEXUS Inter 8 307%

NEXUS Inter 5E 263% 

NEXUS Inter 7 244%

Gang-Abstufung Entfaltungsbereich

2019 LAUNCH | E-BIKE

Nieuw     Nexus inter-5E  
Shimano’s eerste specifieke naaf voor e-bikes

Shimano ontwikkelde deze nieuwe versnellingsnaaf speciaal voor e-bikes met middenmotor. 

De schakelprestaties zijn merkbaar beter dan die van de Nexus Inter-7 en 8, met name bij het 

opschakelen onder hoge belasting. De nieuwe naaf is bovendien sterker en duurzamer en kan de 

hogere krachten beter aan. Ook is de overbrengingsverhouding veel beter afgestemd op een e-bike.

• De Top-Normal constructie activeert het schakelondersteuningsmechanisme sneller.

• Het aandrijfmechanisme heeft een lager met grotere loopringen en grotere rollichamen. Ook zit-

ten er  zes uitstulpingen aan de binnenkant van de tandkrans, resultaat is een betere verbinding 

met het aandrijfmechanisme en verdeling van de krachten op de tandkrans. 

• De interne eenheid bestaat uit twee hoofdonderdelen en heeft een extra (4e) planeetwiel dat 

zorgt voor extra stabiliteit. Bovendien gaat de constructie langer mee omdat de belasting nu 

wordt verdeeld over vier tandwielen in plaats van drie. 

• De nexus inter-5e naaf heeft een totale overbrengingsverhouding van 263%.  Dit is minder dan 

de 307% van de NEXUS INTER-8 naaf, maar met een goede reden: de meeste E-BIKE- 

gebruikers hebben geen versnellingen met grote reductie nodig, omdat ze door de aandrijfeen-

heid worden ondersteund.

Nieuw     Rohloff e-14     
Uniek, snel en betrouwbaar

Het nieuwe elektronische Rohloff E-14 schakelsysteem

verhoogt de lat voor het schakelen van E-bikes transmissies. 

Nooit eerder was schakelen zo gemakkelijk, intelligent en comfortabel. 

Dit alles gecombineerd met de legendarische Rohloff kwaliteit. 

De nieuwe E-14 van Rohloff synchroniseert perfect met de Bosch 

middenmotoren en de legendarische Rohloff SPEEDHUB 500/14. 

Zowel Tourfietsers, vakantiefietsers als mountainbikers kunnen nu 

profiteren van het unieke, snelle en faalvrije schakel-systeem! 

Eén druk op de knop is voldoende om automatisch de motorafhankelijke kracht bij

transmissie te verminderen en de SPEEDHUB te laten schakelen. Als de knop ingedrukt 

wordt gehouden, schakelt het E-14-schakelsysteem in volgorde achter elkaar 3-versnel-

lingen uit, indien nodig door alle 14 versnellingen.

Zelfs als de fietser stilstaat schakelt het E-14-systeem automatisch over naar een voor-

geprogrammeerde versnelling om zo opnieuw te starten in een lichter verzet. De Rohloff 

E-14 is het meest efficiënte en duurzame schakelsysteem dat beschikbaar is voor mid-

denmotor E-bikes.
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Nicole Sprenger

Mijn Ebike Das Original 
is de beste aankoop sinds 
tijden

“Ik deed altijd een beetje lacherig over e-bikes, ik voelde me trouwens 

ook veel te jong voor een e-bike. Dat is toch iets voor senioren?  

En dan dat doosje achter op de bagagedrager, dat vond ik een  

beetje raar. Dat veranderde toen we voor mijn verjaardag een fietsen-

winkel bezochten. Mijn man fietste – een beetje plagerig – langs 

op een e-bike. Moet je ook eens proberen, zei hij. Nou, vooruit dan 

maar dacht ik. En eerlijk is eerlijk, ik heb het geprobeerd en dat voelde  

eigenlijk heel fijn.”

Slim in het frame
“Het plan om een nieuwe fiets te kopen was er al dus ben ik uitein-

delijk toch overstag gegaan. We zijn een kijkje gaan nemen bij John 

Vermeulen Fietsplezier in Geldrop. John liet ons verschillende e-bikes  

zien, maar dat broodtrommeltje achterop zat me nog steeds een beet-

je dwars.

De wereld ontdekken is veel leuker  
op een Ebike Das Original
“Onze actieradius is alleen maar groter geworden. Dit jaar 

nemen mijn man en ik allebei onze Ebikes mee op vakantie. 

Mijn man heeft namelijk een Ebike Das Original Sport. 

We willen graag nieuwe plekken ontdekken, ook als we daar-

voor een berg op moeten. Dat gaat allemaal een stuk makkelijker 

nu. Je ontdekt de wereld om je heen veel leuker als je het op 

de fiets doet. Zo pakken we bijvoorbeeld ook steeds vaker 

samen een fietsroute – Brabant heeft er heel veel. Gaan we 

een weekendje weg, dan gaat de Ebikes mee. En dan heb ik 

het nog niet over hoe milieuvriendelijk en duurzaam de Ebike 

is. Ik durf gerust te zeggen dat mijn Ebike Das Original de beste 

aankoop sinds tijden is.” 

De Ebike Das Original heeft dat broodtrommeltje dus niet. De accu is 

namelijk heel slim en modern in de onderbuis van het frame verstopt. 

Hij vertelde ook dat Ebike Das Original alleen maar e-bikes maakt, 

het is dus niet iets dat ze erbij doen. Toen John begon over de 4 jaar 

garantie op de accu en 30 jaar garantie op het frame van de Ebike 

Das Original was ik om. Een mooi afgewerkte, sportieve e-bike met 

zoveel garantie, die is elke euro waard.”

Uit de auto
“De Comfort heeft mij echt uit de auto gehaald. Ik merk dat ik vooral 

voor kortere afstanden veel vaker de fiets pak, weer of geen weer. 

Ik pak ‘m als ik naar het dorp ga, naar de sportschool, soms pak 

ik hem zelfs voor zakelijke afspraken. Op de sportschool onlangs 

kreeg ik complimenten. Mooie design, sportief, hip. Hoe leuk is dat? 

Je moet echt goed kijken om te zien dat het een e-bike is.”



26 27

Advanced

Sportieve e-bike die je grenzen laat verleggen
Wie comfort en sportiviteit zoekt, vindt de advanced powerpack 

500. Een compleet nieuwe generatie E-bikes die speciaal is 

ontworpen voor de sportievere fietser. Het gaat om een 

volledig nieuw model met het imposante Bosch Powerpack 

500 Wh dat stoer aan het solide frame is bevestigd.  

Leverbaar met de nieuwe Performance 65 Nm of zelfs de CX 

75Nm Bosch motor, waarmee u echt grenzen verlegt. Ook 

voor het eerst leverbaar met de nieuwe Shimano N5 versnel-

lingsnaaf, die speciaal ontwikkeld is voor e-bikes. De zitpositie 

is perfect afgestemd op sportief rijden en biedt ook op lange 

afstanden veel comfort. Wilt u riemaandrijving? Ook dat is  

mogelijk, met de voordelen van weinig onderhoud.

Comfort
New York

Sport 
San Francisco

Zero
San Francisco

De Bosch accu is gemakkelijk 
op te laden aan de onderzijde.

De nieuwe Bosch Performan-
ce CX 75Nm is extra krachtig 
en toch 1100 gram lichter én 
een stuk stiller dan zijn voor-
ganger.

Extra comfort met de Santori 
verende zadelpen.

Nieuw

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

De C004 vanaf €3299,00
Zie specificatie op pagina 26 en 27
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Gates Gates Gates

C002 E+ C002 + C003 C004+ C004 C006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4399 €4099 €3599 €3599 €3299 €3299

Schakelsysteem Enviolo H-sync Enviolo Shimano Shimano Shimano Shimano

TR N380 Autom TR N380 XT10 Nexus 5 Nexus 5 Deore 9

Wieldiameter 28”      

Framemaat Comfort 45 cm      

50 cm      

55 cm      

Framemaat Sport 50 cm    - - 

55 cm    - - 

60 cm    - - 

Framemaat Zero 45 cm    - - 

50 cm    - - 

55 cm    - - 

Framekleur New York - antraciet mat / blauw zilver mat      

San Francisco - zwart mat / rood mat      

Aandrijving Riem Gates   -  - -

Ketting - -  -  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay      

Navigatie Smartphone Hub €100+ €100+ €100+ - - -

Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, kunststof spatborden en een middenstandaard.

Advanced specificaties

Gates Gates Gates

C002 E+ C002 + C003 C004+ C004 C006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4399 €4099 €3599 €3599 €3299 €3299

Schakelsysteem Enviolo H-sync Enviolo H-sync Shimano Shimano Shimano Shimano

TR N380 
Autom

TR N380 XT10 Nexus 5 Nexus 5 Deore 9

Motor Bosch middenmotor NEW Performance CX 75Nm    - - 

Bosch middenmotor NEW Performance Line 65Nm - - -   -

Accu Bosch PowerPack Frame 500Wh      

Lader Bosch 4Ah      

Remmen Shimano T6000 schijremmen    - - -

Shimano BL MT 200 schijfremmen - - -   

Stuurpen Ergotec 5 verstelbaar voor Intuvia      

Voorvork Rock Shox Paragon Gold    - - -

SR Suntour Nex E25 - - -   

Zadelpen Santori verend - - -   

Santori Animaris - parallelogram verend    - - -

Koplamp Marwi Spark 50 lux      

Achterlicht Marwi      

Banden Continental Contact Plus anti lek 55-622      

Bagagedrager Bagage Racktime      

Kettingkast Open      

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus - tot 6 km tijdens lopen      
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Handgemaakt 
met uitgebreide 
garanties 

Elke Ebike Das Original is handgemaakt in Duitsland. 

De ouderwetse lopende band is in deze moderne fa-

briek verbannen: één monteur bouwt de gehele e-bike 

en draagt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit. 

Op het zeer stijve Hydroform-aluminium frame rust 30 

jaar garantie en op de Bosch accu 4 jaar. Alle gemon-

teerde componenten zijn uitsluitend van A-merken. 

Zoals de Bosch-motoren, Nexus8 versnellingsna-

ven, SR Suntour vorken en Racktime bagagedragers. 

Nationale E-bike-test 2019 

      Ebike Das Original wéér winnaar
Elk jaar test De Telegraaf, samen met Fietsersbond en Consumentenbond, de meest populaire e-bikes van dit moment. Net als in 2018 kwam Ebike Das Original Comfort 

004 Dutch als winnaar naar voren. Deze e-bike scoorde op álle testcriteria de hoogste gebruikersscore en dat is uitzonderlijk. Denk aan de stabiliteit van het frame, de 

kwaliteit van de onderdelen, de mate van  trapondersteuning en het gedrag op de verschillende segmenten van het testparcours. De test is extra betrouwbaar omdat de 

ook Fietsersbond een streng (technisch) oordeel velde over alle deelnemende e-bikes. Zij keken o.a. naar de afwerking, de werking van motor, remmen en versnellingen 

en naar het gewicht. De test omvatte 35 e-bikes van veelal gerenommeerde merken. Deze werden 120 km lang in lichte en zware omstandigheden door ervaren fietsers 

en technici aan de tand gevoeld. De uitslag is een bevestiging van de missie van Ebike Das Original: premium e-bikes bouwen waar je niet meer vanaf wilt stappen.

ANWB e-biketest 2019

   Een 10 voor rijstabiliteit
Twintig e-bikes met middenmotor werden in de ANWB e-bike test 2019 onder 

de loep genomen, zowel technisch als in een publiekstest. Ebike Das Original 

eindigde ook hier in het topsegment, met de C009 Dutch. En dat terwijl er nog 

een ‘ouder’ model meedeed, zonder de inmiddels standaard gemonteerde 

Shimano MT200 hydraulische bediende schijfremmen. De C009  scoort over 

de hele linie goed tot zeer goed en voert de lijst aan op gebied van rijstabiliteit. 

Juist dat laatste draagt sterk bij aan comfortabel en veilig fietsen.   

de

nationale
FIETSTEST

Comfort 004 Dutch Comfort 009 Dutch

8,3

Comfort 
009 Dutch

8,1
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Henriëtte Boers

Op een Ebike Das Original 
kom je nog ’s ergens…

“Mijn man had al een Ebike Das Original en is daar erg tevreden 

over. Wij zijn de jongsten niet meer dus een beetje hulp met trappen 

is zeker fijn. De eerste e-bike die ik kocht was niet volautomatisch. 

Ik moest dus zelf schakelen en met mijn duim gaat dat maar moeilijk, 

vooral omdat ik zoveel schakel. De Ebike Das Original is volauto-

matisch en dat bevalt me heel goed. De lage instap en de stabiele 

wegligging zijn voor mij ook belangrijke voordelen.”

Altijd de wind in de rug
“Sinds mijn man en ik een Ebike Das Original hebben zijn we veel 

meer gaan fietsen. Dat deden we al, maar nu gaan we ook gewoon 

als het wat harder waait. En de afstand maakt ons ook niet meer 

zoveel uit. Het is net alsof we op de e-bikes altijd de wind in de rug 

hebben. We fietsen nu naar Limburg of we gaan naar de Veluwe. 

Wij fietsen heel graag dus willen we dat op zoveel mogelijk 

verschillende plekken doen.” 

De wereld wordt groter op een 
Ebike Das Original 
“Je wereld wordt er echt groter van. Binnenkort gaan we bijvoor-

beeld met de fietsbus naar Karinthië. Ik ben erg benieuwd hoe het 

fietsen in de bergen gaat. Dat gaat vast goed, want sinds ik e-bike 

heb ik sowieso veel minder last van mijn knieën.”

120 kilometer op een volle accu
“Ik ben dus erg tevreden. De Ebike Das Original is een fijne fiets, 

mooi afgewerkt ook, met de accu die ze slim in het frame verstopt 

hebben. Wat ik ook fijn vind is dat ik met die accu zeker 120 kilo-

meter kan fietsen. Dan komen we nog ’s ergens. En hij laadt nog 

snel op ook. De verkoper zei dat er 4 jaar garantie op de accu zit 

en maar liefst 30 jaar op het frame! Dan moet het wel een goede 

fiets zijn.” 
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De classic line plus is voorzien van de nieuwste technieken: 

de nieuwe Bosch Performance motor met 65 Nm én de 

nieuwe NEXUS INTER-5E naaf, die specifiek voor e-bikes is 

ontwikkeld. 

Het superstabiele oversized frame heeft een lage en brede 

instap en een zeer comfortabele zithouding en maakt deze 

E-bike heel geschikt voor zowel dagelijks gebruik als voor 

lange afstanden. Gesteund door krachtige schijfremmen voor 

en achter en een sterke 500 Wh Bosch accu. Kortom: een 

hightech E-bike die heerlijk rijdt.

High Tech en toch betaalbaar

Comfort
Portobello

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

Classic Plus

Nieuw

Nieuw

De lage instap en het lage 
zwaartepunt zorgt voor 
gemakkelijk op- en afstappen, 
veel comfort en gemakkelijk 
manoeuvreren.

De nieuwe Bosch Perfomance 
motor met 65 Nm

De nieuwe NEXUS INTER-5E 
naaf, die specifiek voor e-bikes 
is ontwikkeld.

De C008 vanaf €2899,00
Zie specificatie op pagina 32 en 33

Comfort 
Sunset Strip

Comfort 26"
Toscane
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C004 C005 Dutch C008 C007 Dutch 26"

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €3199 €2999 €2899 €2799

Schakelsysteem Shimano Nexus 5 Shimano Nexus 8 Shimano Acera 9 Shimano Nexus 8

Wieldiameter 28”    x

26” x x x 

Framemaat Comfort 44 cm    

48 cm    x

52 cm    x

56 cm    x

Framekleur Comfort Portobello - bruin / zwart glans    x

Sunset Strip - wit / zilver glans    x

Toscana - donker blauw grijs glans/ zwart 
glans

x x x 

Aandrijving Ketting    

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay    

Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, kunststof spatborden en een achtervorkstandaard.

Classic Plus specificaties

C004 C005 Dutch C008 C007 Dutch 26"

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €3199 €2999 €2899 €2799

Schakelsysteem Shimano Nexus 5 Shimano Nexus 8 Shimano Acera 9 Shimano Nexus 8

Motor Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm x   

Bosch middenmotor NEW Performance Line 65Nm  x x x

Accu Bosch PowerPack Rack 500Wh    x

Bosch PowerPack Rack 400Wh x x x 

Lader Bosch 4Ah    

Remmen Shimano BL MT 200 schijfremmen    x

Magura HS11 x x x 

Stuurpen Santori Comfort verstelbaar    

Voorvork SR Suntour NEX-E25    x

Vast x x x 

Zadelpen Verend    

Koplamp Marwi Spark 50 lux    

Achterlicht Marwi    

Banden Continental Contact Plus anti lek 47-622    x

Continental Contact Plus anti lek 60-559 x x x 

Bagagedrager Bagage Racktime    

Kettingkast Gesloten x  x 

Open  x  x

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus - tot 6 km tijdens lopen    
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Hoge capaciteit en 4 jaar garantie. Op de Bosch accu’s van Ebike Das Original rust 4 jaar 

garantie. De accucapaciteit is opvallend hoog, tot maximaal 625 Wh en dat zorgt voor een 

krachtige ondersteuning en een hoge actieradius. Kijk voor meer informatie over actieradius 

op pagina 50 en 51 van deze catalogus.

Om in aanmerking te komen voor de 4 jaar accu garantie dient u de nieuwe 

Ebike DAS ORIGINAL aan te melden via de site: 

www.ebikedasoriginal.nl/garanties/registratie-garanties/

UNIEK
          4 JAAR GARANTIE OP DE ACCU

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

Nieuw

Duitse kwaliteit
              30 JAAR GARANTIE OP FRAME

De ruggengraat van elke e-bike is het frame. Alle frames van Ebike Das Original zijn gemaakt van Hydroform-Aluminium.

Zeer stijf, lichtgewicht, mooi van vorm en extra herkenbaar door de 2-tone lak. Het frame biedt optimale ergonomie voor 

een perfecte zitpositie. De hoge stijfheid zorgt voor rijeigenschappen die klantverwachtingen steeds weer overtreffen, 

ook bij hogere snelheden. De modeljaar 2019 frames zijn nog stijver, lichter en slanker.  

Ebike Das Original is ook de eerste met de derde generatie intube frames met het Bosch  

aandrijfsysteem. Alle frames hebben 30 jaar garantie en weerspiegelen daarmee de hoogste 

kwaliteit van Ebike Das Original. Het maximale draagvermogen is gegarandeerd tot 140 kg.

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE
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Comfort
Marrakech

Sport
Marrakech

Uw allround dagelijkse vriend
Geroemd in testen en het meest verkochte model van Ebike 

Das Original. Het frame is fraai, comfortabel door de lage en  

brede instap en door de ANWB als meest stabiele in de markt 

beoordeeld met een tien. Met een goed afleesbare Bosch  

Intuvia display en een heerlijke zitpositie. 

Kortom een E-bike die alles biedt om heerlijk ontspannen te 

fietsen. Zeer scherpe prijsstelling vanaf € 2449,- en dat is zelfs  

inclusief Shimano MT200 schijfremmen. Met keuze uit vier 

stoere kleuren.

8,1

Classic

Comfortabel op- en afstappen. 
Met een optimale zithouding en 
betrouwbaar manoeuvreren.

De sterke bagagedrager zorgt 
voor veel stabiliteit, zelfs met 
belading op de bagagedrager. 

Het Bosch Intuvia display wordt 
bediend met de bedieningsunit 
op het stuur en is ook in het 
zonlicht goed leesbaar. 
Met informatie over snelheid, 
afstand, rijtijd en actueel bereik  
en een loopfunctie tot 6 km/u.

De C010 vanaf €2449,00
Zie specificatie op pagina 38 en 39

Comfort 
Champagne

Comfort
Ibiza

Comfort
Toscana
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C009 Dutch C010 Dutch

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2799 €2449

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Shimano Nexus 7 Speed

Wieldiameter 28”  

Framemaat Comfort 48 cm  

52 cm  

56 cm  

60 cm  

Framekleur Comfort Toscana - donker blauw grijs glans / zwart glans  

Champagne - champagne glans / zwart glans  

Marrakech - zwart mat / rood mat  

Ibiza - wit glans - 

Framemaat Sport 55 cm  -

60 cm  -

65 cm  -

Framekleur Sport Marrakech  - zwart mat / rood mat  -

Aandrijving Ketting  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay  

Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, kunststof spatborden en een achtervorkstandaard. 

Classic specificaties

C009 Dutch C010 Dutch

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2799 €2449

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Shimano Nexus 7 Speed

Motor Bosch middenmotor Active Line 40Nm - 

Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm  -

Accu Bosch PowerPack Rack 400Wh - 

Bosch PowerPack Rack 500Wh  -

Lader Bosch 2Ah - 

Bosch 4Ah  -

Remmen Shimano BL MT 200 schijfremmen  

Stuurpen Santori comfort verstelbaar  

Voorvork SR Suntour NEX-E25  

Zadelpen Verend  

Koplamp AXA Blueline 30 lux  

Achterlicht AXA  

Banden Schwalbe Energizer Active Plus 47-622  

Bagagedrager Bagage Racktime  

Kettingkast Gesloten  

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus - tot 6 km tijdens lopen  
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Altijd krachtig
De nieuwste Bosch 
Performance motor 
65 Nm
Actief voor je plezier fietsen langs weilan-

den, door bossen en in de bergen: de nieu-

we Bosch Performance Line biedt met een 

draaimoment van maximaal 65 Nm en tot 

275 procent ondersteuning voldoende kracht 

voor sportief fietsen. De efficiënte aandrijving 

zorgt voor een dynamische acceleratie en 

een authentieke rijbeleving, met een nauwe-

lijks waarneembare trapweerstand boven 25 

km/u of in de Off-modus. 

Mooi design
verrijkt je leven

Bestempeld als 
mooiste e-bike

Mooi design verrijkt je leven. Ebike Das 

Original wordt in reviews vaak als mooiste 

e-bike bestempeld. Door de vormgeving 

van het frame, de 2-tone lak, de fraai in het 

frame opgenomen accu en de hoogwaardige 

componenten van A-merken die ook waarde 

hechten aan een fraai en tijdloos design.
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Met deze alleskunner ga je dagelijks mee naar je werk, maak 

je ’s avonds een toertocht of fiets je een lange toertocht met 

volle bepakking. De X-CROSS kan het allemaal. 

Dankzij de krachtige Bosch Performance CX motor met 

een koppel van 75 Nm en de Bosch 500 Wh accu. 

Samen met de brede Schwalbe noppenbanden, spatborden 

en bagagedrager is het een echte allrounder, waar je alle 

kanten mee op kunt.  

Intube CX 004

X-cross
Silverstone

X-cross
Imola Rood

De X-cross vanaf €3099,00
Zie specificatie op pagina 44 en 45

X-CROSS - De alleskunner

Race 29”
E-mountainbike

Deze e-mountainbike is helemaal in zijn element op ruig ter-

rein, uitdagende paden, steile beklimmingen en spannende 

afdalingen. Met de krachtige Performance CX motor 75 Nm 

is geen helling te steil en de nieuwe Bosch 625Wh accu zorgt 

voor een extra grote actieradius. De 29” noppenbanden en 

zeer krachtige remmen zorgen voor meer veiligheid en volle 

controle. 

Pure 29”
City e-bike

Deze e-city is ideaal in de stad, met hindernissen als tramrails, 

stoepen, stadsparken enzovoorts. Opvallend zijn de gladde 

ballonbanden van 60 mm breed, de spatborden die je schoon 

en droog houden, de verlichting die je in het donker veilig thuis-

brengt en de krachtige Shimano schijfremmen. Ook bruggen 

en andere hellingen zijn geen probleem, met de sterke Bosch 

Performance CX motor, die een koppel heeft van 75 Nm. De 

400 Wh Powertube accu garandeert een grote actieradius.

 
30 JAAR

FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE
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RACE (E-Mountainbike) PURE (City e-bike) X-CROSS (Alleskunner)

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €3599 €3099 €3099

Schakelsysteem Shimano XT Shimano XT Deore 9

Wieldiameter 29”   

Framemaat 43 cm   

48 cm   

53 cm   

Framekleur Silverstone - blauw / zilver glans   

Imola - rood / zwart glans   

Aandrijving Ketting   

Display met USB Purion   

Intube CX 004 specificaties

RACE (Mountainbike) PURE (Citybike) X-CROSS (offroad)

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €3599 €3099 €3099

Schakelsysteem Shimano XT Shimano XT Deore 9

Motor Bosch middenmotor 36V Performance Line CX 75 Nm   

Accu Bosch PowerTube 625Wh  x €500+€

Bosch PowerTube 400Wh x  

Lader Bosch 6Ah  x x

Bosch 4Ah x  

Remmen Shimano BL MT200 schijfremmen   

Stuurpen Santori verstelbaar   

Voorvork XCR ‘29  x 

EBIKE Starr x  x

Koplamp Marwi Spark 50 lux x  

Achterlicht Marwi x  

Banden Schwalbe Smart Sam 54-622 x x 

Schwalbe Rocket Ron 57-622  x x

Schwalbe Big Apple 60-622 x  x

Spatborden Kunststof x  

Bagagedrager Racktime x x 

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus   
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Maak uw fiets smart met de

Bosch SmartPhone Hub 
meerprijs € 100,- Alleen op 2 en 3 modellen af productie.

De SmartPhone Hub maakt van een e-bike een volledig 

verbonden e-bike en onderdeel van het digitale leven: dank-

zij de smartphone en de COBI.Bike-app wordt de Smart-

phone Hub een slimme besturingscentrale die navigeert, 

activiteiten registreert en met andere diensten en apps kan 

worden verbonden. 

De e-bike kan ook zonder smartphone worden gestart en 

bediend, want het in de Smartphone Hub geïntegreerde 

display toont je de belangrijkste rijgegevens. Daarmee blijf je 

altijd flexibel – waar de rit ook heen gaat. 

Fietstas 
Ebike Das Original  € 94,50

BERLIN RACKTIME DOUBLE  - Kleur: Zwart

Deze dubbele fietstas is gemaakt van waterafstotend polyester. Hij past op 

zowel smalle als bredere Racktime bagagedragers en wordt geleverd met 

een voorgemonteerde Snapit adapter. Het plaatsen van de tas gaat met 

een klik en je haalt ‘m er in een handbeweging weer af. Aan de binnenkant 

is er een hoofdvak en een extra ritsvak. De beide tassen sluit je af met een 

snelsluiting en voor extra zichtbaarheid is de tas voorzien van reflectiestro-

ken aan beide zijden. 

 

CHIEMSEE RACKTIME DOUBLE  - Kleur: Rood/zwart

Deze dubbele fietstas is gemaakt van waterafstotend polyester. Hij past  

op zowel smalle als bredere Racktime bagagedragers en wordt geleverd  

met een voorgemonteerde Snapit adapter. Het plaatsen van de tas gaat  

met een klik en je haalt ‘m er in een handbeweging weer af.  Aan de  

binnenkant is er een hoofdvak, een extra ritsvak aan de bovenkant  

van de flap, en verschillende kleinere vakken. De beide tassen sluit je 

af met een snelsluiting en voor extra zichtbaarheid is de tas voorzien  

van reflectiestroken aan drie zijden.
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De motortechniek van BOSCH

Active

• 3-Sensoren-concept
• Minimaal geluid en trillingen 
• Vijftraps rijmodus
• Koppel van 65 Nm
• 600 gram lichter en geluidsarmer  

dan zijn voorganger

• Laag gewicht: 3,2 kg
• Stil en betrouwbaar
• Optimaal gedoseerde  

ondersteuning 
• Koppel van 50 Nm
• Compacte behuizing

• Bijzonder licht (2,9 kg) en stil
• Optimaal gedoseerde  

ondersteuning 
• Koppel van 40 Nm
• Compacte behuizing

• Optimale ondersteuning en  
maximaal momentum ook in  
steile gebieden en op elke trail

• Koppel van 75 Nm
• 1100 gram lichter en geluidsarmer 

dan zijn voorganger

 

Max. motorMax. draaimoment Max. motorMax. draaimomentMax. motorMax. draaimoment Max. motorMax. draaimoment

Performance Active PlusPerformance CX

NieuwNieuw

Het display van BOSCH

De accu van BOSCH

Smartphone Hub Intuvia Purion

PowerTube 400 nieuw
PowerTube 500
PowerTube 625 nieuw

• Overzichtelijk  
display

• Optimale  
leesbaarheid

• Eenvoudige  
diagnose

PowerPack Rack 500
PowerPack Rack 400

PowerPack Frame 500
PowerPack Frame 400

• Hoogste  
bedieningsomfort

• Ideaal voor  
onderweg

• Leesbaarheid

• Geminimaliseerde  
tijdloze look gepaard 
met zeer doordachte 
techniek

• Frame accu
• Uitstekende  

accu-efficientie

• Bagagedrager accu
• Eenvoudig opbergen  

en laden

Nieuw
• Motorondersteuning  

naar wens
• Alles in één overzicht
• Comfortable  

routeplanning
• Smartphone-functies
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Goed zicht en optimale krachtoverbrenging

EXTREME
80 Lux LED koplamp 
•  6 Volt/2,4 Watt, met roestvrijstalen 

beugel
•  Extreme on/off (met aan-/uit  

schakelaar)                      
•  Extreme steady (met aan-/uit  

schakelaar & standlicht)                                 
•  Extreme steady sensor (met aan-/uit 

schakelaar & auto-sensor)                            
•  Extreme E speciaal voor e-bike  

(6-48 Volt DC)
•  geschikt voor diverse beugels

SPARK
50 Lux LED koplamp 
• 6 Volt/2,4 Watt, met nylon beugel
•  Spark on/off (met aan-/uit  

schakelaar)                      
•  Spark steady (met aan-/uit  

schakelaar & standlicht)                                 
•  Spark steady sensor (met aan-/uit 

schakelaar & auto-sensor)                            
•  Spark E speciaal voor e-bike  

(6-44 Volt DC)
•  geschikt voor diverse  

beugels

E-bike, stadsfiets en trekking-bike koplampen 
Twee UNION LED-koplampen, compact en modern  

met een zeer hoge lichtopbrengst

E-bike, stadsfiets en trekking-bike pedalen                                                                                                                            
Met breder non-slip oppervlak voor meer kontakt tussen schoen 

 en pedaal, en optimale krachtoverbrenging 

SP-821 
Alu non-slip pedaal 
• 3/32” kogellagering
•  zowel in aluminium zilver als 

aluminium zwart verkrijgbaar, 
met slijtvast non-slip

• afmeting: 105 x 82 mm

Ook verkrijgbaar als pedaal SP-2821 
met hoogwaardige cartridge lagering in 
zowel aluminium zilver als aluminium 
zwart en als pedaal SP-820 met 
kunststof huis (PP) en slijtvast non-slip.

SP-828 
Alu non-slip pedaal 
• 3/32” kogellagering
•  zowel in aluminium zilver als 

aluminium zwart verkrijgbaar, 
met slijtvast non-slip

• afmeting: 111 x 90 mm

Ook verkrijgbaar als pedaal SP-2828 
met hoogwaardige cartridge lagering in 
zowel aluminium zilver als aluminium 
zwart en als pedaal SP-827 met 
kunststof huis (PP) en slijtvast non-slip.

Wat is de actieradius van 
de acculading?
Voor veel e-bikers is dat een centrale vraag. Er is geen eenduidend antwoord op. Er 

zijn net zoveel invloedsfactoren als dat de actieradius groot is. Van minder dan 20 

kilometer met een acculading tot aanzienlijk meer dan 100 kilometer is mogelijk. Wie 

echter deze tips meeneemt, kan eenvoudig de actieradius maximaliseren. 

Actieradius zelf berekenen 

Met de actieradius-calculator van Bosch kunt u een typische actieradius berekenen 

op basis van verschillende omstandigheden: bosch-ebike.nl/actieradius

Tips en trucs voor nog langer rijplezier

Trapfrequentie   Trapfrequenties van 50 omwentelingen per minuut optimaliseren het 

rendement van de aandrijfeenheid. Heel langzaam trappen kost echter veel energie.

Gewicht De massa dient te worden geminimaliseerd, door het totale gewicht van fiets 

en bagage zo laag mogelijk te houden.

Starten & remmen Vaak starten en remmen is net als bij autorijden minder rendabel 

dan lange trajecten rijden met een zo gelijkmatig mogelijke snelheid.

Schakelen Juist schakelen maakt ook e-biken efficiënter: start en klim het liefst in een 

lage versnelling. Schakel afhankelijk van het terrein en de snelheid omhoog. De boord-

computer zorgt hier voor schakeladvies.

Bandenspanning De rolweerstand kan worden geminimaliseerd door de correcte 

bandenspanning. Tip: maximaliseer uw actieradius door uw banden maximaal op span-

ning te brengen.

Indicatie motorvermogen Boordcomputers Nyon en Intuvia en Kiox bieden u een 

indicatie van het motorvermogen. Zo ziet u meteen het effect van uw rijstijl op de actie-

radius. Een lange balk betekent een hoog stroomverbruik.

Accu & temperatuur Bij dalende temperaturen nemen de prestaties van een 

accu af, omdat de elektrische weerstand hoger wordt. In de winter moet daar-

om rekening worden gehouden met een lagere actieradius.
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Disclaimer  De brochure van Ebike-Factory B.V. wordt met de 

grootste zorg gepresenteerd. Doch geven Ebike-factory en derden 

- die aan deze brochure hebben bijgedragen - geen garantie voor de 

juistheid en/of volledigheid van gegevens, ontwerpen, constructies 

en producten, die worden weergegeven in deze brochure. 

Aan deze brochure kunnen ondergeen enkele voorwaarde rechten 

worden ontleend. Alle vermelde adviesprijzen zijn inclusief BTW, 

exclusief kosten van rijklaar maken en gelden vanaf 1 september 2019.

Voorgaande prijzen komen hiermee te vervallen.

Ebike-Factory B.V.  ’t Handelshuys K18

Udenseweg 2  5405PA Uden

info@ebikedasoriginal.nl

www.ebikedasoriginal.nl

Consumentenlijn (+31 (0)413-76 70 15

uw Ebike dealer:


