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Erg leuk dat je geïnteresseerd bent in 

de e-bikes van ADVANCED EBIKE. We 

informeren je in dit magazine graag 

over onze e-bikes en over onze tech-

nologieën die nieuwe vormen van 

mobiliteit mogelijk maken. Van de 

extra krachtige Bosch-motoren tot de 

perfecte afwerking. Het zal je zeker 

overtuigen. Kijk gerust ook op onze 

vernieuwde website www.advancede-

bike.nl. Wil je een van onze e-bikes 

testen? Kom dan naar de ADVANCED 

EBIKE-dealer in jouw buurt of bezoek 

ons Experience Center in Venlo.

 

GRAAG TOT ZIENS BIJ  

ADVANCED EBIKE!
 

* 5 jaar garantiepakket pagina 45

"VOORUITSTREVEND ZIJN BETEKENT VOORUITGAAN EN 
FOCUSSEN OP HET MEEST ESSENTIËLE: MENS EN MILIEU."
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Kwaliteit wint altijd!
Je wordt niet zomaar de best geteste e-bike.

Het is opvallend hoe snel ADVANCED EBIKES (voorheen Ebike das Original) een vaste 
waarde is geworden in de klasse van de betere e-bikes. De internationale en nationale pers 
heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Zij riepen ons al vele malen uit tot overtuigend 
testwinnaar.
 
Zo werden we in 2018 en 2019 testwinnaar in de Nationale e-bike test van De Telegraaf & 
Fietsersbond, en beoordeelde de ANWB ons in 2019 als hoogwaardige top e-bike, met een 
10 voor rijstabiliteit. Eerder waren we als winnaar bestempeld bij het zeer gründlich testende 
Duitse Elektro Rad.
 
Ook in 2022 is er getest. Heel overtuigend was de winst van de RECO ONE: na de prestigi-
euze internationale IF Award ontving deze innovatieve e-bike ook de RAI Fiets award. Deze 
e-bike zet nieuwe normen in rijeigenschappen, productie en duurzaamheid. In de laatste 
fietstest van het Algemeen Dagblad werden ook twee ADVANCED EBIKES opgenomen, die 
een sterke indruk maakten. De Trekking Pro X werd als beste getest en de Urban Pro kreeg 
de kwalificatie ‘Goede e-bike’. De Advanced E-bike Comfort Wave Plus werd onlangs bij de 
ANWB onder de loep genomen en schaarde zich bij de besten, met een  waardering van 8,1.
 
Wat sterk opvalt in alle testen is wat dealers en klanten ook roepen: de ADVANCED EBIKES 
rijden zo plezierig. Met een uiterst stabiel rijgedrag, een heel prettige zitpositie en een stille 
en soepele ondersteuning van de Bosch-aandrijving. Alles aan deze e-bikes straalt kwaliteit 
uit, vertaald naar betrouwbaarheid en comfort. Vaak worden de ADVANCED EBIKES ook als 
‘mooi’ omschreven. Het bevestigt onze missie: betaalbare premium e-bikes aanbieden waar 
je trots op bent en gewoon niet meer vanaf wilt stappen.
 
“De ADVANCED EBIKES rijden zo plezierig”.

De ADVANCED EBIKE dealers zijn je eerste aanspreekpunt om onze e-bikes te 
bekijken, te ervaren en te kopen. Ook voor service en garantie zijn ze je graag van 
dienst, met alle kennis en ervaring die daarvoor nodig is. Zoek je een ADVANCED 
EBIKE dealer in jouw buurt? Ga dan naar www.advancedebikel.nl/vind-dealer/

De wereld van ADVANCED EBIKE
Soms vind je niet de ADVANCED EBIKE bij de dealer in jouw omgeving. Of wil je 
gewoon het gehele assortiment bekijken. Dan is er het ADVANCED EBIKE
Experience Centrum in Venlo. 
Je kunt daar uitsluitend op afspraak terecht en bent dan zeker van een uur 
persoonlijke begeleiding en advies van een adviseur. Deze beantwoordt je vragen, 
adviseert je over de beste keuze aan de hand van jouw wensen en gebruik, en laat je 
buiten proefrijden op de modellen van je voorkeur. Je ervaart verschillende 
zithoudingen, motorondersteuningen, type frames, framehoogtes, displays en meer. 
Belangrijk, want de keuze voor een ADVANCED EBIKE maak je voor jaren! 
Bij je dealer kun je dan een eventuele aankoop rondmaken. 
De afspraak in Venlo vastleggen doe je zelf online, via www.advancedebike.nl.

Word lid van onze maandelijkse nieuwsbrief en social kanalen 
Wil je steeds op de hoogte blijven van ADVANCED EBIKE, leuke acties en ander 
nieuws?  Meld je dan aan op www.advancedebike.nl voor de maandelijkse nieuws-
brief. Volg ook onze pagina’s op facebook, Instagram en Linkedin. Dan komt het 
nieuws automatisch naar je toe!
facebook: Advanced Ebike 
instagram: advancedebike_benelux
linkedin: Advanced Ebike

ADVANCED EBIKE 
Experience Centrum Venlo. 
Je bent altijd welkom bij de 
ADVANCED EBIKE dealer! 
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Eerste klimaat neutrale e-bike merk in 2025
ADVANCED EBIKE neemt voortouw 
in circulair ondernemen

Is het toeval dat een jong Duits merk in korte tijd een vaste waarde werd 
onder de premium e-bike merken? Is het toevallig dat dit merk al zoveel 
nationale en internationale awards en vergelijkingstest won? Nee. 

ADVANCED EBIKE dankt haar verworven positie aan eigentijds en 
innovatief ondernemerschap. Het merk neemt nu ook het voortouw in 
duurzaam ondernemen en pakt daarmee haar verantwoordelijkheid in 
een sterk groeiende markt. Dat gaat veel verder dan het leveren van 
duurzaam rijdende e-bikes. ADVANCED EBIKE wil in 2025 het eerste 
klimaatneutrale e-bike merk zijn, gebaseerd op een volledig circulair 
model. De award winnende RECO-frametechnologie is daarin een be-
langrijke, eerste stap. 

RECO. Revolutie in framebouw
Het merendeel van alle bestaande fietsframes is van staal en wordt in 
Azië geproduceerd. Dat gaat gepaard met een zeer hoog energieverbruik 
en sterk vervuilende logistieke kilometers. RECO is het eerste 100% 
recyclebare kunststof e-bike frame. De productie ervan verloopt via een 
geavanceerd spuitgietproces, met 68% minder CO2 uitstoot ten opzich-
te van een aluminium frame. De frames bestaan voor 40% uit gerecycle-
de koolstofvezels, afkomstig uit de automobielindustrie. Productie vindt 
lokaal in Duitsland plaats en dus niet in het Verre Oosten. De veel kortere 
logistieke lijnen leveren ook een forse besparing in CO2-uitstoot op. 

RECO-frames doen kwalitatief op geen enkel punt onder voor aluminium 
versies. Ze zijn TUV-gekeurd, genieten 30 jaar garantie en blijken boven-
dien buitengewone geluids- en schokabsorberende eigenschappen te 
bezitten. Ook ontsierende lasnaden behoren met RECO tot het verleden. 
Aan het einde van hun levenscyclus worden de frames volledig gerecy-
cled en vormen ze de basis voor nieuwe RECO-frames. RECO kreeg in 
2022 zowel een IF Design Award als een Rai Innovatie Award toegewezen.
   
Made in Germany
ADVANCED EBIKE voorziet op middellange termijn een productie van 
100.000 RECO-frames per jaar, gebaseerd op vijf verschillende model-
len. Daartoe wordt in de haven van Offenbach (Duitsland) een volledig 
nieuwe en uiterst moderne productiefaciliteit gebouwd, die in het tweede 
kwartaal van 2023 in bedrijf gaat. Met een state-of-the-art opslag- en 
productiecontrole en een volledig zelfvoorzienend energieconcept. 

Ook toeleveranciers betrekken
Duurzaam ondernemen is de optelsom van vele grote en kleine maatre-
gelen. Daarom krijgt naast het frame ook de productie van componenten 
van ADVANCED EBIKE een circulair karakter. Dat gebeurt met het deels 
zelf CO2-vriendelijk produceren van deze componenten en via het stellen 
van duurzame randvoorwaarden aan toeleveranciers.
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Circulariteit maakt echte  
duurzaamheid mogelijk.
Duurzame mobiliteit vraagt om 
echte vooruitgang: e-mobiliteit 
wordt pas echt duurzaam wan-
neer alle grondstoffen in gesloten 
technische cycli blijven. Re-
co-frames worden volledig uit 
kunststof granulaten geprodu-
ceerd, waarvan 40% bestaat uit 
gerecyclede koolstofvezel uit de 
automobielindustrie. De frames 
kunnen eenvoudig tot 100% 
gerecycled worden. In de toe-
komst vormen de oude e-bike 
frames dan weer de grondstof 
voor de productie van nieu-
we frames.

Duurzame mobiliteit begint bij de 
productie.
90% van alle fietsframes wordt 
in Azië geproduceerd, met een 
zeer hoog energieverbruik. De 
frames leggen daarna grote 
afstanden af om aan het einde 
van hun levenscyclus weer in Azië 
te eindigen. Reco-frames worden 
via een innovatief spuitgietpro-
ces snel en energiezuinig gepro-
duceerd in Duitsland – in grote 
aantallen. Duurzame micromobili-
teit wordt daarmee voor veel 
mensen bereikbaar en beschermt 
tegelijkertijd milieu en 
grondstoffen.

 
Uitstoot verminderen is onze 
verantwoordelijkheid.
E-Bikes hebben een milieuvrien-
delijk imago. Ze zijn over het 
algemeen ook duurzamer dan 
andere gemotoriseerde voertui-
gen. Maar per afgelegde kilome-
ter zijn zowel uitstoot als milieu-
kosten van een e-bike hoger dan 
van een vliegtuig, trein of bus. 
Vooral productie en transport van 
de e-bikes dragen bij aan de 
uitstoot van emissies. Niet met 
Reco. Want de productie van een 
Reco-frame vermindert de 
CO2-uitstoot met ca. 68% ten 
opzichte van dat van een verge-
lijkbaar aluminium frame in Azië.

 
Nieuwe mobiliteitsvormen uit 
oude grondstoffen.
Het Reco-frame is nog maar het 
begin. Met onze Reco-technolo-
gie gaan we in de toekomst ook 
andere e-bike componenten uit 
kunststof produceren. Zo vullen 
we actief onze visie in van de 
volledig circulaire e-bike. Aan het 
einde van de levenscyclus wordt 
het extreem robuuste materiaal 
versnipperd, gesmolten en herge-
bruikt. Daaruit ontstaan er in de 
toekomst letterlijk weer nieuwe 
vormen van mobiliteit, zonder de 
noodzaak van nieuwe 
grondstoffen.
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ADVANCED EBIKE RECO

Voor alles geschikt
Met onze reco e-bikes rijd je net zo gemakkelijk 
naar je werk toe als door het bos. Met de brede 
banden, krachtige motor en schijfremmen heb je 
kracht en controle op elke heuvel en ondergrond. 
 
Grenzeloos op pad
Of het nu gaat om langeafstandsritten of spontaan 
genomen oneffen bospaden en grindpaden, de 
sportieve geometrie en het hoge motorvermogen 
maken elke rit de moeite waard. Zo geniet je van elk 
vrijetijdsavontuur of van je dagelijkse 
woon-werkverkeer.
 
- Bosch motor met 85 Nm met smartsysteem
- Derailleur of naafversnelling 
- Ketting- of riemaandrijving
- 625  Wh accu
- Actieve, comfortabele zithouding
- Wave, of diamant frame

AVANCED EBIKE gaat veel vérder dan alleen het produceren en leveren 
van duurzame en ultiem prettig rijdende e-bikes. Duurzame mobiliteit 
vraagt om echte vooruitgang, voor mens en maatschappij.

De nieuwe gepatenteerde ADVANCED RECO-frametechnologie is 
daarin een belangrijke stap. Deze frames worden geproduceerd uit 
kunststof granulaten, waarvan 40% bestaat uit gerecyclede koolstofve-
zel uit de automobielindustrie. Ze kunnen tot 100% gerecycled worden 
en vormen dan weer de basis voor het produceren van nieuwe frames. 
De productie vindt snel en energiezuinig plaats in Duitsland. Dat bete-
kent zo’n 50% besparing van de CO2-uitstoot en korte logistieke lijnen 
naar de ADVANCED-dealers.

RECO-frames doen kwalitatief op geen enkel punt onder voor alumini-
um versies. Ze zijn TUV-gekeurd, genieten 30 jaar garantie en blijken 
bovendien buitengewone geluids- en schokabsorberende eigenschappen 
te bezitten. 
 
Zowel deskundigen als consumenten reageerden al positief op het ver-
nieuwende concept van ADVANCED RECO. RECO kreeg in 2022 al een IF 
Design Award, een Rai Innovatie Award en de titel ‘Beste E-bike 2022’. 
Het bevestigt dat we op de goede weg zijn in het ontwikkelen en produ-
ceren van de meest vooruitstrevende én duurzame e-bikes.  

RECO
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RECO
Echte blikvanger

Slimme metgezel
Met de Kiox 300 ben je via een app verbonden 
met jouw RECO. Dit slimme systeem van Bosch 
houdt je rij- en fitnessgegevens bij. Ongeacht of 
je op weg bent naar je werk of een ontspannen 
tochtje maakt. De uitvoeringen met Nexus 5 
Gates zijn voorzien van een Intuvia 100 display. 
Daarop zie je alles wat je wil weten, zoals actie-
radius en schakeladviezen. Lopend ondersteunt 
het systeem tot 6 km/u.
 
Krachtige aandrijving. Slank ontwerp
De krachtige en dynamische Bosch-motor biedt 
het allemaal: een ondersteuning tot maximaal 
340% en een maximumkoppel van 85 Nm. 
Tegelijkertijd is de motor supercompact en 
weegt hij slechts 2,9 kilo.
 
Full Power. Volledig geïntegreerd.
De geïntegreerde Bosch-accu levert de hoogste 
energie bij een heel laag gewicht. Met maximaal 
625 Wh brengt deze je tot 140 km ver. De accu 
is zeer licht en kan gemakkelijk met één hand uit 
het frame worden gehaald. 
 
Veilig onderweg  
Zichtbaarheid in het verkeer is belangrijk. Het 
Lezyne LED-lichtsysteem zorgt daarvoor. In het 
achterlicht is bovendien een intelligent remlicht 
opgenomen. Deze knippert als je remt en ver-
hoogt daarmee je veiligheid.

RECO 

Frameopties: Wave / Diamant 
Framehoogte: M-L Wave/Diamant 
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm 
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 625 Wh
Versnellingen: Deore 10,  
  Nexus 5 Gates (incl. voordrager)
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

Wave Tempera Gold Matt - Deore

Diamant Sky Blue Glossy - Nexus 5 Gates

Geproduceerd via een geavanceerd spuitgietproces en gemaakt voor de 
eeuwigheid. Met RECO ONE toont ADVANCED EBIKE aan dat het duur-
zaam produceren van premium e-bikes met superieure rijeigenschappen 
mogelijk is. RECO ONE is uitgerust met de nieuwe Bosch Gen 3 met 85 
Nm motor, een 625 Wh Bosch accu, en de Bosch Kiox 300 smartdisplay 
met navigatiefunctie of Intuvia 100 display.

Raw White Glossy Sky Blue Glossy Tempera Gold Shiny Matt

Wave Raw White Glossy Nexus 5 Gates

ADVANCED EBIKE  Mand Racktime Aluminium zilver en zwart € 109,95
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ADVANCED EBIKE TREKKING

Voor alles geschikt
Met onze TREKKING e-bikes rijd je net zo gemak-
kelijk naar je werk als door het bos. Met de brede 
banden, krachtige motor en schijfremmen heb je 
kracht en controle op elke heuvel en ondergrond. 

Grenzeloos op pad
Of het nu gaat om langeafstandsritten of spontaan 
genomen oneffen bospaden en grindpaden, de 
sportieve geometrie en het hoge motorvermogen 
maken elke rit bijzonder. Zo geniet je van iedere 
recreatierit of van je dagelijkse woon-werkverkeer.

- Bosch motor met 85 Nm
- Derailleur, naafversnelling of continu variabele
- Ketting- of riemaandrijving
- 545, 625, 725  of 750 Wh accu
- Actieve, comfortabele zithouding
- Wave, mixed of diamant frame

Of het nu gaat om een toer door de natuur, een meerdaagse trektocht of 
zelfs je dagelijkse woon-werkverkeer: de ADVANCED TREKKING-model-
len brengen je veilig naar je bestemming. Ongeacht de soort ondergrond 
en in alle weersomstandigheden. 
 
In de ontwikkeling werd specifieke aandacht besteed aan optimale grip 
op elke ondergrond. Daarom zijn alle TREKKING e-bikes uitgerust met 
brede profielbanden. Ook hebben ze een bagagerek, zodat je voldoende 
spullen en voedsel kunt meenemen. ADVANCED heeft zowel trekking 
e-bikes met volledige vering (full suspension) als hardtails met starre  
vering. Je kiest bij ons altijd de e-bike die helemaal bij jou past. 

Een sportieve e-bike kan ook spatborden en verlichting hebben.  
Dat bewijzen de compleet uitgeruste e-bikes uit de TREKKING-serie. Ook 
de componenten zijn van de hoogste kwaliteit en kunnen zowel op de weg 
als off-road veilig worden gebruikt. Je bent daarmee voorbereid op elk 
avontuur. 

Elke ADVANCED EBIKE wordt met de hand gebouwd in Duitsland.
Dat gebeurt heel zorgvuldig en met strenge kwaliteitscontroles. 
De TREKKING-modellen zijn de ideale allrounders die je overal brengen. 
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TREKKING Pro
De e-bike voor lange afstanden

Allrounder met de modernste technologie
Of je in de stad fietst, of op het platteland, met 
de krachtige motor, brede banden en zowel 
sportieve als comfortabele ergonomie ben je 
perfect voorbereid op elke bestemming. 
 
Slimme display, krachtige prestaties.
Ook de compacte Kiox 300 display maakt je 
sportieve tochten en andere fietstochten extra 
plezierig en compleet. Via de app maak je 
verbinding met je TREKKING PRO en heb je 
altijd inzicht in je rij- en fitnessgegevens. In de 
TREKKING PRO-serie wordt ook de nieuwe 
Bosch Intuvia 100 display gemonteerd.
 
Krachtige aandrijving. Slank ontwerp
De krachtige en dynamische Bosch-motor biedt 
het allemaal: een ondersteuning tot maximaal 
340 % en een maximumkoppel van 85 Nm. 
Tegelijkertijd is de motor supercompact en 
weegt hij slechts 2,9 kilo.
 
Brengt je vérder
De in het frame geïntegreerde accu van Bosch 
brengt je extreem ver en weegt bijna niets. Met 
maximaal 750 Wh rijd je tot wel 170 km. De accu 
is heel compact en kan gemakkelijk met één 
hand uit het frame worden gehaald. 

Hoog schakelcomfort
De Enviolo 380 TR AutomatiQ schakelt continu 
en bijna geruisloos. Het automatische systeem 
past zich aan de door jouw gewenste cadans en 
schakelt bijvoorbeeld bij rode verkeerslichten 
automatisch terug, zodat je daarna snel weer 
vaart kunt maken.

Mixed - Verdigris Green Glossy

Diamant - Elefant Grey Matt, 

Wave -  Elefant Grey Matt

De ADVANCED Trekking PRO is uitgerust met de nieuwe Gen 3 motor 85 Nm  
en de Bosch 750 Wh accu. Dit is de ideale e-bike voor langere afstanden.  
Denk aan woon-werkverkeer of e-bike vakanties. Schoonheid zit vaak in details.  
Let bijvoorbeeld eens op de verfijnde afwerking van de lasnaden en het  
herkenbare framedesign.

Elefant Grey Matt Verrdigris Green Glossy

TREKKING Pro 

Frameopties: Wave / Mixed /Diamant 
Framehoogte: Wave/Mixed : S-M-L
  Diamant: L-XL 
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 750 Wh
Versnellingen: Deore 10, Nexus 5 Gates,   
  Shimano XT,  Enviolo 380 TR, 
  Enviolo 380  TR AutomatiQ 
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

fietstest.nl

R
fietstest
2022

ADVANCED EBIKE  Backpack Klickfix € 129,95
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TREKKING Pro FS
Nieuwe definitie van vrijheid!

Slimme display, krachtige prestaties.
Ook de compacte Kiox 300 display maakt je 
sportieve tochten en andere fietstochten extra 
plezierig en compleet. Via de app maak je 
verbinding met je TREKKING PRO en heb je 
altijd inzicht in je rij- en fitnessgegevens. 
 
Krachtige aandrijving. Slank ontwerp
De krachtige en dynamische Bosch-motor 
biedt het allemaal: een ondersteuning tot 
maximaal 340 % en een maximumkoppel van 
85 Nm. Tegelijkertijd is de motor supercompact 
en weegt hij slechts 2,9 kilo.

Brengt je vérder
De in het frame geïntegreerde accu van Bosch 
brengt je extreem ver en weegt bijna niets. Met 
maximaal 625 Wh rijd je tot 140 km. De accu is 
heel compact en kan gemakkelijk met één hand 
uit het frame worden gehaald. 

Elke kilometer volledige controle
De SR SUNTOUR-luchtvering heeft een veer-
weg van 140 mm, zowel voor als achter. Dit 
geeft je altijd de volledige controle hebt, ook op 
ongelijke ondergronden.
 

Terra Green Glossy

Houd je van sportief rijden? Dan zal de TREKKING PRO FS je heel goed  
bevallen! Dankzij de sportieve en toch comfortabele geometrie, de volledige 
vering (full suspension) en de volledig geïntegreerde en gemakkelijk te verwijderen 
accu. Het is je ideale metgezel  - ook tijdens langere afstanden.

Terra Green Glossy

TREKKING Pro FS

Frameopties: 1 model frame
Framehoogte: M-XL 
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 625 Wh
Versnellingen: Deore 10
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl
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Brengt je van A naar B en verder.
Met de Trekking Plus scoor je hoge ogen op elke 
fietstocht. Door de combinatie van esthetisch 
design met het hoogste comfort en krachtige 
prestaties. Heel geschikt voor lange afstanden.
 
Controlecentrum van elk fietsavontuur 
De intuïtief ontworpen Intuvia 100-display is 
het controlecentrum van je aandrijfsysteem. 
Daarop zie je alles wat je wil weten, zoals 
actieradius en schakeladviezen. Lopend on-
dersteunt het systeem tot 6 km/u.

Krachtige aandrijving. Slank ontwerp
De krachtige en dynamische Bosch-motor 
biedt het allemaal: een ondersteuning tot 
maximaal 340% en een maximumkoppel van 
85 Nm. Tegelijkertijd is de motor supercompact 
en weegt hij slechts 2,9 kilo.

Brengt je vérder
De gedeeltelijk in het frame geïntegreerde accu 
van Bosch brengt je extreem ver en weegt bijna 
niets. Met maximaal 725 Wh rijd je tot wel 170 
km. De accu is heel compact en kan gemakke-
lijk met één hand uit het frame worden gehaald. 

Elke kilometer volledige controle
De SR SUNTOUR-luchtvering heeft een veer-
weg van 80 mm bij het voorwiel. Zo wordt 
comfort en sportiviteit optimaal gecombineerd.

TREKKING Plus

Frameopties: Mixed /Diamant 
Framehoogte: Mixed S-L 
  Diamant: M-XL
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
Accu:  Bosch PowerPack 545, 725 Wh
Versnellingen: Alivio, Deore 10,
  Nexus 5G Gates
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

Diamant - Cherry Black Glossey

Mixed - Naturel Grey Glossy

Mixed - Cherry Black Glossey

UItvoeringen Mixed: Cherry Black Glossey en Naturel Grey Glossy - Diamant: Cherry Black Glossey

Cherry Black Glossey Naturel Grey Glossy

TREKKING Plus
De ideale e-bike voor voor fietsvakanties
Voor de ADVANCED TREKKING PLUS is een nieuw Mixed en Diamond frame ontwik-
keld. De frames hebben een zeer hoge stabiliteit, en behouden ook bij zware belasting 
hun betrouwbare rijeigenschappen. Het zijn daarmee ideale e-bikes voor bijvoorbeeld  
fietsvakanties. 
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ADVANCED EBIKE TOUR

Brengt je overal
Ook onze best verkochte modellen worden continu 
verbeterd. Zo laten de accu’s zich nu nog gemakke-
lijker verwijderen en zijn remleidingen en schakelka-
bels nu fraai in het frame geïntegreerd. Of het nu 
gaat om TOUR PRO met nieuwe framegeometrie, 
de TOUR PLUS met meer actieradius of de TOUR 
EASY met extra lange wielbasis: je vindt bij ons 
e-bikes voor alle mobiliteitsbehoeften.

• Motor met 50 of 75 Nm
• Derailleur, naafversnelling of Enviolo traploos
• Ketting- of riemaandrijving
• 500 of  625 Wh accu
• Rechtop, ontspannen zithouding
• Wave of Diamantframe
• De hoogwaardige, met koolstofvezels versterkte 

riemaandrijving is schoon,  duurzaam en vraagt 
nauwelijks onderhoud.  

De handgemaakte TOUR e-bikes zijn heel veelzijdig en vooral ontwikkeld 
voor toertochten buiten de stad. Standaard met een voorbeeldige zitpo-
sitie en een hoog rijcomfort. 

De Performance Line motoren van Bosch maken van elke klim kinderspel. 
Met vier snelheidsinstellingen: Eco, Tour, Sport, Turbo. De Bosch accu’s 
zorgen daarbij voor een grote actieradius. Hoge kwaliteit en prestaties 
worden gewaarborgd met het monteren van uitsluitend hoogwaardige 

componenten. Alle TOUR e-bikes zijn uitgerust met naafversnellingen, die 
nauwelijks onderhoud vragen en altijd betrouwbaar rijden.

Het Bosch Intuvia display bieden je de beste connectiviteit, met een uniek 
design. Het kleurrijke lakwerk van de e-bikes straalt stijl en levensvreug-
de uit. De geïntegreerde accu wordt elegant uit het zicht genomen en 
benadrukt  de designelementen van de ADVANCED TOUR EBIKES. Alle 
TOUR E-BIKES worden met de hand gebouwd in Duitsland.



SPEEDLIFTER 
TWIST PRO

Snel het stuur in hoogte verstellen met (maximaal) 
100 mm? Het stuur 90° naar links of rechts draaien 
en daar vastklikken? 

Dat kan met de innovatieve SPEEDLIFTER TWIST 
PRO. Dat gaat binnen enkele seconden en zonder 
gereedschap. Heel praktisch als de e-bike ruimte-
besparend in de garage moet staan of in of op een 
auto moet worden vervoerd. Handig is de klikfunctie 
waarmee het stuur onmiddellijk weer in de originele 
positie staat. De SPEEDLIFTER voldoet aan de 
strenge DIN-Plus norm.

TOUR Pro



fietstest.nl
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Met groot gemak van A naar B
Fraai en praktisch: de onderhoudsarme rie-
maandrijving en een elegant geïntegreerde 
accu die zich eenvoudig laat uitnemen.
 
Modern display
Uitvoeringen met gesloten kettingkast hebben 
de Intuvia 100 display. De overige uitvoeringen 
zijn voorzien van de Kiox 300, met het 
Smartsysteem van Bosch. 
 
Snel vaart maken
De krachtige Bosch-motor brengt je in een 
mum van tijd op snelheid. Met een maximum-
koppel van 75 Nm en een unieke dynamiek. De 
motor is extra compact en weegt slechts 
2,9 kilo.
 
Brengt je vérder
De in het frame geïntegreerde accu van Bosch 
brengt je extreem ver en weegt bijna niets. Met 
maximaal 625 Wh rijd je tot wel 140 km. De 
accu is heel compact en kan gemakkelijk met 
één hand uit het frame worden gehaald. 

Hoog schakelcomfort
De Enviolo 380 TR AutomatiQ schakelt continu 
en bijna geruisloos. Het automatische systeem 
past zich aan de door jouw gewenste cadans 
en schakelt bijvoorbeeld bij rode verkeerslich-
ten automatisch terug, zodat je daarna snel 
weer vaart kunt maken.

Diamant - Graphithe Black Matt

Wave -  Fresh Blue Glossy

Wave -  Stone Grey Glossy

Fresh Blue Glossy Graphite Black Matt Stone Grey Glossy

UItvoeringen Wave: Fresh Blue Gloss (niet alle uitvoeringen verkrijgbaar in de maat XL), Stone Grey Glossy en Graphite Black Matt - Diamant: Graphite Black Matt 

TOUR Pro 

Frameopties: Wave /  Diamant
Framehoogte: Wave uitvoering Nexus 5 M-XL
  Overig uitvoeringen Wave S-XL 
  Diamant: M-XL
Motor:  Bosch Performance Line 75 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 500, 625Wh
Versnellingen: Deore 10, Nexus 5, 
  Nexus 5 Gates, Enviolo 380 TR, 
  Enviolo 380 TR AutomatiQ
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

TOUR Pro
Perfecte combinatie van design en praktisch gebruik
Het nieuwe TOUR PRO frame van ADVANCED is gebaseerd op het succesvolle  
TREKKING PRO X frame uit de collectie 2022. Het frame heeft nu ook een accu-rail, 
waar zowel een 500 als een 625 Wh accu inpast. De TOUR Pro wordt aangedreven 
door de nieuwe Bosch Gen 3 motor met 75 Nm. Met de optionele Speedlifter Twist Pro 
stuurpen kan deze e-bike ruimtebesparend op een fietsdrager worden gezet of in je 
schuur. Het frame is zeer stabiel heeft (on)opvallend fraai afgewerkte lasnaden.

ADVANCED EBIKE  fietstassen: € 109,95
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Vele kilometers extra comfort 
De ideale e-bike met voor wie met extra ver-
mogen lange tochten wil maken. De krachtige 
accu is fraai in het frame geïntegreerd en is er 
eenvoudig en snel uit te halen.
 
Controlecentrum van elk fietsavontuur 
De intuïtief ontworpen Intuvia 100-display is 
het controlecentrum van je aandrijfsysteem. 
Daarop zie je alles wat je wil weten, zoals 
actieradius en schakeladviezen. Lopend onder-
steunt het systeem tot 6 km/u..

Snel vaart maken
De krachtige Bosch-motor brengt je in een 
mum van tijd op snelheid. Met een maximum-
koppel van 50 Nm en een unieke dynamiek. De 
motor is extra compact en weegt slechts 
3,2 kilo.

Brengt je vérder
De deels in het frame geïntegreerde accu van 
Bosch brengt je extreem ver en weegt bijna 
niets. Met maximaal 545 Wh rijd je tot 120 km 
ver. De accu is heel compact en kan gemakke-
lijk met één hand uit het frame worden gehaald. 

Schakelen zonder zorgen
De Shimano 8-speed naafversnelling schakelt 
in combinatie met de riemaandrijving comfor-
tabel en onderhoudsarm. De Enviolo Urban naaf 
is een traploze versnelling. Het aantal versnel-
lingen is oneindig! Door middel van een 
draaischakelaar op het stuur bepaal je hoe licht 
of zwaar je trapt. 

Diamant - Coal Grey Matt

Wave - Coal Grey Matt

Wave -  Basil Green Glossy

UItvoeringen Wave: Basil Green Gloss, Coal Grey Matt - Diamant: Coal Grey Matt - ADVANCED EBIKE fietstassen: € 109,95

Basil Green Glossy Coal Grey Matt

TOUR Plus 

Frameopties: Wave / Diamant 
Framehoogte: Wave: S-XL 
  Diamant: M-XL 
Motor:  Bosch Performance Line 50 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 545
  semi geïntegreerd
Versnellingen: Enviolo Manual 
   (gesloten kettingkast)
  Nexus 8-Gates,
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

TOUR Plus
De e-bike voor lange afstanden
De TOUR PLUS volgt in de loop van 2023 zijn voorganger, de COMFORT PLUS, op.  De 
deels in het frame geïntegreerde accu van Bosch brengt je extreem ver en weegt bijna 
niets. De TOUR PLUS wordt aangedreven door de allernieuwste Bosch Gen 3 motor 
met 50 Nm. Let ook op de 55 mm brede banden en de dubbelwandige spaborden. 
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ADVANCED EBIKE URBAN

Klaar voor de stad van morgen.
Met onze stads e-bikes bent u klaar voor de 
mobiliteit van morgen: innovatieve technologie in 
een slim ontwerp. Plus maximale flexibiliteit met 
minimaal onderhoud.
 
Non-stop plezier in plaats van stop-and-go.
URBAN PRO of URBAN EASY COMPACT: beide 
modellen staan voor moderne mobiliteit en zijn 
altijd een stijlvolle verschijning. De combinatie 
van naafversnellingen en Gates tandriemaandrij-
ving is ideaal voor dagelijks gebruik in stedelijke 
omgevingen. Met de voordrager heeft u daarbij uw 
bagage altijd in het zicht.

• Motor met 50 of 75 Nm
• Naafversnellingen, 5 of 7 versnellingen
• Riemaandrijving
• 500 Wh of 545 Wh accu
• Actieve zitpositie
• Wave, Diamant of Compact frame

Voel het ritme van de stad. Rijden door de schemering op een warme zo-
merdag. De hitte ervaren die opstijgt van het asfalt. Lichten die voorbij 
flitsen, de nacht die ontwaakt. Vrijheid. Eenvoud. Sereniteit. 
 
Dit weerspiegelt ons gevoel bij de eerste ontwikkeling van onze nieuwe 
Urban Bikes, vanuit ons kantoor in hartje Frankfurt. Twee zaken wilden we 
daarbij niet uit het oog verliezen: stijl en design. Zo vaak gaan juiste deze 
elementen ten onder bij de ontwikkeling van stadsfietsen. We wilden mo-
derne technologie combineren met klassiek design.  
 
Het resultaat zijn pedelecs van onberispelijke kwaliteit die nieuwe normen 

zetten. Met stijlvolle kleuren en zorgvuldig gekozen accenten. De URBAN 
EBIKES van ADVANCED zijn ontwikkeld voor precies datgene waar jij ze 
voor nodig hebt: om je snel en comfortabel door de stad te bewegen. In 
tegenstelling tot gewone e-bikes vragen deze URBAN EBIKES zeer weinig 
onderhoud en bieden ze je alle comfort. Met deze generatie e-bikes willen 
we mobiliteit in de stad herdefiniëren.

Natuurlijk denken we bij het ontwikkelen van onze e-bikes vooral aan vei-
ligheid, comfort en kwaliteit. Maar ook aan esthetiek en design. Of je nou 
naar je werk gaat of naar je vrienden, met deze e-bikes kom je altijd goed 
voor de dag. 
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Altijd verbonden met het Bosch Smartsysteem
De LED Remote verbindt je e-bike met de 
e-bike Flow-app. Via deze app heb je gemakke-
lijk toegang tot alle belangrijke rijgegevens, op 
een prettige en intuïtieve manier. Je handen 
blijven veilig aan het stuur. Je kunt van rijmodus 
veranderen, de smart loopondersteuning active-
ren en via je smartphone je display of het 
ritscherm bedienen. Ook kun je met dit smart 
systeem via de LED Remote ook zelf updates 
voor je e-bike uitvoeren.

Krachtige aandrijving. Slank ontwerp
De krachtige, dynamische en zeer compacte 
Bosch-motor biedt het allemaal. Ga op pad met 
een maximumkoppel van 50 Nm en een motor-
gewicht van slechts 2,9 kilo.

Full Power. Volledig geïntegreerd
De geïntegreerde Bosch-accu levert de hoogste 
energie bij een heel laag gewicht. Met maximaal 
500 Wh brengt deze je tot 110 km ver. De accu 
is zeer licht en kan gemakkelijk met één hand uit 
het frame worden gehaald. 

Veilig in stijl
Het in het achterspatbord geïntegreerde 
Trelock-achterlicht met LED-startsequentie 
oogt stijlvol en zorgt voor veilig bewegen door 
het stadsverkeer. 

Diamant - Mocchiato Brown GlossyWave -  Blushed Pink Glossy

Blushed Pink Glossy Mocchiato Brown Glossy

Urban Pro Wave en Diamant 

Frameopties: Diamant / Wave
Framehoogte: Wave: S-XL 
  Diamant: M-XL
Motor:  Bosch Performance 50 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 500 Wh
Versnellingen: Shimano Nexus 7 
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

URBAN Pro
Ultiem plezier in de stad
Een coole en stoere e-bike waarmee je direct gezien wordt. Precies wat je wil.  Let 
op de opvallende chromen spatborden en velgen, met bijpassende bagagedrager. 
Je wordt voortgestuwd door de Bosch 50Nm Gen 3 motor met 500Wh Bosch accu. 
Schakelen doe je met de Shimano N7 versnellingen en je bedient deze e-bike met de 
nieuwe Bosch Led Remote display. 

fietstest.nl

fietstest
2022
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ADVANCED EBIKE  Backpack Klickfix € 129,95
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Gemakkelijk van A naar B.
Intuvia 100 is het intuïtief te bedienen controle-
centrum van jouw Bosch-aandrijfsysteem. Je 
hebt alle rijgegevens in het zicht en kunt je dus 
volledig ontspannen en concentreren op het 
fietsen. Wil je lopen met je e-bike, dan schakel 
je de loopondersteuning in tot 6 km/u.
 
Krachtige aandrijving. Slank ontwerp
De krachtige en dynamische Bosch-motor biedt 
het allemaal: een ondersteuning tot maximaal 
340 % en een maximumkoppel van 75 Nm. 
Tegelijkertijd is de motor supercompact en 
weegt hij slechts 2,9 kilo.
 
Brengt je vérder
De in het frame geïntegreerde accu van Bosch 
brengt je extreem ver en weegt bijna niets. Met 
maximaal 545 Wh rijd je tot 120 km ver. De accu 
is heel compact en kan gemakkelijk met één 
hand uit het frame worden gehaald. 

Veilig aankomen
Zien en gezien worden: het Lezyne 
LED-lichtsysteem met grootlichtfunctie zorgt 
voor het beste zicht. In het achterlicht is een 
intelligent remlicht geïntegreerd dat knippert 
wanneer je remt. Dat zorgt voor extra veiligheid 
in het donker.

Urban Easy Compact

Frameopties: One Size - 46 cm
Motor:  Bosch Performance CX 75 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerPack 545 Wh
  semi geïntegreerd
Versnellingen: Nexus 5 Gates 
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

Compact - Ocean Blue Glossy

De stedelijke mobiliteit van morgen is er nu: flexibel,  ruimtebesparend, krachtig en mo-
dern. Maximaal rijplezier bij minimaal onderhoud. Met de Speedlifter Twist Pro stuur-
pen kan deze e-bike ruimtebesparend op een fietsdrager worden gezet of in je schuur. 
 

Ocean Blue Glossy

URBAN Easy Compact
Compacte krachtpatser

SPEEDLIFTER 
Snel het stuur in hoogte verstellen met 
(maximaal) 150 mm? 
Het stuur 90° naar links of rechts 
draaien en daar vastklikken? 

Dat kan met de innovatieve SPEED-
LIFTER TWIST PRO. Dat gaat binnen 
enkele seconden en zonder gereed-
schap. Heel praktisch als de e-bike 
ruimtebesparend in de garage moet 
staan of in of op een auto moet 
worden vervoerd. Handig is de klik-
functie waarmee het stuur onmiddel-
lijk weer in de originele positie staat. 
De SPEEDLIFTER voldoet aan de 
strenge DIN-Plus norm.
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ADVANCED EBIKE OFFROAD

Maak van elke afdaling een hoogtepunt
Een permanente grijns op je gezicht is gegaran-
deerd: dankzij de ultrasterke aandrijving en krach-
tige accu's voor extra vermogen. Het lage zwaar-
tepunt en de sportieve, comfortabele zitpositie 
brengen je volledige controle – ook op veeleisen-
de trails.
 
Onze ultieme rijmachine
De motoren van onze ADVANCED OFFROADS 
kunnen vertrouwen op krachtige accu’s. Ook de 
sportieve mtb-geometrie en high-performance 
onderdelen zorgen voor topprestaties op alle 
terreinen en dagen je uit om de grenzen van het 
mogelijke te verleggen. 

- Motor met 85Nm
- Derailleur tandwielen
- Kettingaandrijving
- 625 of 750Wh accu
- Sportieve zithouding
- MTB frames

Onze ADVANCED OFFROAD e-bikes zijn zowel mountainbikes als fully’s. 
Hoe moeilijk en ruw het terrein ook is, met onze offroad-modellen heb je 
altijd volledige controle. Dankzij de hoge wendbaarheid en het geconcen-
treerde vermogen kun je er elk parcours mee bedwingen. 
 
E-bikes van ADVANCED zijn uitgerust met hoogkwalitatieve componen-
ten en materialen. Of het nu gaat om SRAM AXS versnellingen of de Bosch 
Performance Line CX, alle componenten dragen bij aan de beste presta-
ties en kwaliteit. 
 
Met de e-bikes in de OFFROAD-categorie bedwing je elke berg en ben je 

verzekerd van veel off-road plezier. Je kunt daarbij vertrouwen op de kwa-
liteit en precisie van handgemaakte e-bikes, made in Germany. Kies je 
voor een off-road model van ADVANCED, dan treedt je toe tot een unieke 
gemeenschap, waarbinnen kwaliteit, design en nieuwe mobiliteit cen-
traal staan.

Deze mountainbikes hebben minimaal een 625 Wh Bosch PowerTube accu 
die fraai in het frame is weggewerkt. Het bereik van onze e-bikes is zo 
groot dat je zorgeloos aan de langste fietsavonturen kunt beginnen. Met 
de Fully’s ben je elke situatie meester, zelfs tijdens extreme trails. Verleg 
je grenzen met onze ADVANCED OFFROAD EBIKES.
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Lava Black Shinny Black

Offroad Pro MTB

Frameopties: 1 model
Framehoogte: M-XL
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 625 
  of 750 Wh
 Versnellingen: SRAM SX Eagle
  SRAM GX Eagle
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

OFFROAD Pro MTB
Voor hoge pieken en diepe dalen
Je voelt de kracht in elke porie. Of het gaat om hoge pieken of verborgen paden: met 
deze offroad e-bikes bedwing je elk terrein met het grootste gemak. Dankzij de extra 
krachtige motor en solide onderdelen houd je alles probleemloos onder controle.
Met de compacte boordcomputer Kiox 300 ben je perfect voorbereid op sportieve 
tochten.

OFFROAD Pro MTB FS

Offroad Pro MTB

Frameopties: 1 model
Framehoogte: M-XL
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch PowerTube 750 Wh
Versnellingen: SRAM SX Eagle
  SRAM GX Eagle
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

Liquid Forrestgreen Glossy

Offroad Pro MTB - Lava Black Shinny Black Offroad Pro MTB FS - 
Liquid Forrestgreen Glossy
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Sand Matt

Offroad Pro X MTB 

Frameopties: 1 framemodel
Framehoogte: M-XL
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch Power 750 Wh
Versnellingen: SRAM SX Eagle 12-Speed
  SRAM GX Eagle 12-Speed
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

OFFROAD Pro X MTB 
Echte alleskunners
Dit is ultiem vrijetijdsplezier op twee wielen. De ultrakrachtige motor gecombi-
neerd met een sportieve, wendbare en tegelijkertijd veilige en comfortabele 
zitpositie zorgen voor een permanente glimlach op je gezicht en geven je alle 
controle over de e-bike, ook tijdens veeleisende trails. Alle ADVANCED OFF-
ROAD e-bikes zijn uitgerust met krachtige accu's, om je de vrijheid te geven om 
de wereld op de e-bike te verkennen.

OFFROAD Pro X FS

Offroad Pro X FS

Frameopties: 1 framemodel
Framehoogte:  M-XL
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
  met Smartsysteem
Accu:  Bosch Powertube 750 Wh
Versnellingen: SRAM SX Eagle 12-Speed
  SRAM GX Eagle 12-Speed
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

Olive Matt

Offroad Pro X MTB - Sand Matt Offroad Pro X FS- Olive Matt
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Backpack Klickfix waterdicht Zwart

Het nieuwe model Rückweiler is een enkele tas 

met een inhoud van 20 liter, gemaakt van water-

dicht materiaal. De getapte naden en praktische 

oprolsluiting garanderen een perfecte waterdich-

theid. De speciale Klickfix-bevestiging zorgt dat 

de tas extra stevig aan de fiets bevestigd is. Ver-

stelbare schouderbanden voor een goed draag-

comfort met ventilatie. Perfect in al zijn eenvoud, 

maar met alle features die een dagrugzak nodig 

heeft. € 129,95

Rückweiler

Mand Racktime Aluminium zilver en zwart

Nieuwe mand in onze collectie met een Racktime 

aansluiting voor het snel op en afzetten van de 

mand. deze mand past op onze modellen Urban 

en Tour Easy aan de voorzijde maar past ook op al 

onze fietsen aan de achterzijde. € 109,95

KorbFIETSTASSEN 
ADVANCED EBIKE
Deze robuuste fietstas gemaakt van waterafstotend polyester. Past op de 

smalle én brede Racktime-bagagedragers. De fietstas wordt geleverd inclu-

sief een unieke voorgemonteerde Snapit-adapter. Het plaatsen en eraf halen 

van deze fietstas gaat eenvoudig en comfortabel met een klik en een hand-

beweging. Aan de binnenkant is er een hoofdvak plus een handig extra ritsvak.  

De tassen zijn voorzien van een praktische snelsluiting en reflectiestroken voor 

extra zichtbaarheid. € 109,95
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GARANTIE ADVANCED EBIKE
Uitgebreide garanties op motor, frame en componenten

Handgemaakt, afgemonteerd met hoogwaardige componenten en volledig 
afgestemd op u als gebruiker. Kwaliteit is geen issue bij ADVANCED EBIKE. 
Daarom kunt u vertrouwen op uitgebreide garanties. Zoals 30 jaar garantie 
op het frame, 2 jaar garantie op de accu, 2 jaar garantie op Enviolo en 2 jaar 
garantie op de overige componenten. Wilt u nog meer zekerheid? Dan krijgt 
u er voor een bescheiden bedrag het 5 jaar Garantiepakket bij. 

ADVANCED 5 jaar Garantiepakket *
Kiezen voor een ADVANCED EBIKE is kiezen voor jarenlang plezierig en 
zorgeloos fietsen. Met het 5 jaar Garantiepakket krijgt u er nog extra zeker-
heden bij. Mocht bijvoorbeeld binnen 5 jaar de display, accu of motor kapot 
gaan, heeft u recht op reparatie of vervanging. Deze nieuwe extra garantie 
is gekoppeld aan uw E-bike. Dus ruilt u na twee jaar uw e-bike in voor een 
nieuwe ADVANCED EBIKE, dan gaan de resterende drie jaren garantie over 
op de nieuwe eigenaar. Dat verhoogt de inruilwaarde/restwaarde van uw 
e-bike.

* U betaalt voor de 5 jaar Garantieregeling binnen het 5 jaar Garantiepakket 
slechts 136,50 euro inclusief assurantiebelasting.
* De standaard garantievoorwaarden van de fabrikant blijven gedurende 
deze 5 jaar van toepassing. 
* De ADVANCED EBIKE-dealer waar u uw e-bike kocht, meldt u tijdens de 
garantieperiode wanneer er onderhoud moet plaatsvinden. U dient uw 
e-bike tijdens de 5 jaar Garantieregeling bij deze dealer te laten onderhou-
den tegen de gebruikelijke werkplaats tarieven.
* De verlengde garantie vervalt indien u de service/onderhoudsbeurten niet 
laat uitvoeren. 

* Defecte onderdelen die onder de garantie vallen, worden gerepareerd of 
vervangen. Slijtagedelen zoals banden en remblokjes vallen buiten deze 
garantieregeling.
* Een afname van de accucapaciteit is geen reden voor vervanging en valt 
niet onder garantie.
* Bij commercieel gebruik van de e-bike, zoals verhuur, geldt de normale 
fabrieksgarantie van 2 jaar.

Vraag uw ADVANCED E-BIKE dealer gerust naar de mogelijkheden.

30 jaar framegarantie
Het frame van een e-bike bepaalt in belangrijke mate de zitpositie en de 
rijeigenschappen. Alle frames van ADVANCED EBIKE zijn zeer stijf, lichtge-
wicht en een lust voor het oog. 
De frames van ADVANCED zijn ontworpen voor een perfecte ergonomische 
zitpositie. De hoge stijfheid ervan garandeert prettige en betrouwbare 
rijeigenschappen, ook bij hogere snelheden. In diverse nationale en interna-
tionale testen zijn juist de zitpositie en de rijeigenschappen van ADVANCED 
EBIKE erg hoog gewaardeerd. Slim is ook de voorbereiding in het frame voor 
het eenvoudig bevestigen van een standaard en bagagedrager. Ook zijn de 
frames geschikt voor gateriem-aandrijving. 

Alle frames van ADVANCED EBIKE komen met de zekerheid van 30 jaar 
garantie. Dat weerspiegelt de hoogste kwaliteit van ADVANCED EBIKE. Het 
maximale draagvermogen van alle ADVANCED e-bikes is gegarandeerd tot 
140 kg (e-bike + berijder + bagage).



advancedebike.nl46      47  

Active

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

dan zijn voorganger

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

ondersteuning 
• Koppel van max. 50 Nm
• Compacte behuizing

• Bijzonder licht en stil
• Optimaal gedoseerde  

ondersteuning 
• Koppel van max. 40 Nm
• Compacte behuizing

Max. motorMax. draaimoment

Performance Active Plus

Max. motorMax. draaimoment Max. motorMax. draaimoment

• Het smart systeem met de eBike 
Flow-app opent een verbonden 
eBike-wereld, voor een extra 
individuele rijervaring.

• Koppel van max. 85 Nm
• Drive unit : Zelfs op steile berg-

ritten krachtige ondersteuning 
tot 25 km/u.

Performance Line CX

Max. motorMax. draaimoment

MOTORTECHNIEK 
VAN BOSCH

ACCU'S VAN BOSCH

PowerTube 500 
PowerTube 625
PowerTube 750

PowerPack Rack400
PowerPack Rack 500

PowerPack Frame 500
PowerPack Frame  545
PowerPack Frame 725

• Geminimaliseerde  
tijdloze look gepaard met zeer        
doordachte techniek. 

• Volledig in het fietsframe               
geïntegreerd.

• Frame accu
• Uitstekende accu-efficientie

• Bagagedrager accu
• Eenvoudig opbergen en laden

DISPLAY'S VAN BOSCH

Intuvia
• Hoogste bedieningsomfort
• Ideaal voor onderweg
• Leesbaarheid

• Compact display dat altijd  
gemakkelijk af te lezen is

• Betrouwbare bescherming tegen stof 
en spatwater

• Aanpasbare displayhouder

• Eenvoudig en intuïtief te bedienen . 
• Biedt een perfect overzicht. 
• Geeft nauwkeurig informatie over de 

acculaadstatus via een percentage 
aan 

• Dankzij de intuïtieve bediening via de 
LED Remote kunt u uw handen op het 
stuur houden. 

Intuvia 100 
met smart systeem

Kiox 300
met smart systeem

• Overzichtelijk  display
• Optimale leesbaarheid
• Eenvoudige diagnose

Purion

• Het smart systeem is volledig 
verbonden en is altijd up-to-
date dankzij regelmatige up-
dates over the air

• Koppel van max. 75 Nm
• De bijna geruisloze aandrijving 

verhoogt je rijcomfort

Performance Line

Max. motorMax. draaimoment
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Wat is de actieradius van de 
acculading?
Voor veel eBikers is dat een centrale vraag. Er is geen eenduidig antwoord 
op. Er zijn net zoveel invloedsfactoren als de actieradius groot is. Van minder 
dan 20 kilometer met een acculading tot wel 80 kilometer is mogelijk. Wie 
echter deze tips meeneemt, kan eenvoudig de actieradius maximaliseren. 

Bereken uw actieradius bij benadering met de actieradius-calculator: 
bosch-ebike.nl/actieradius

De actieradius van het Bosch eBike-systeem is sterk afhankelijk van de 
mate van ondersteuning. Er zijn 5 verschillende rijmodi beschikbaar, die 
hieronder worden beschreven. De grafiek toont de effecten ervan op de 
actieradius onder gunstige (lichtblauwe) en verzwaarde (donkerblauwe) 
voorwaarden, die vervolgens in de tabel worden uitgelegd.

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 autorij-
den minder rendabel dan lange trajecten rijden met een zo gelijkma-
tig 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 boordcomputer zorgt hier voor 
schakeladvies.

Bandenspanning De rolweerstand kan worden geminimaliseerd 
door de correcte bandenspanning. Tip: maximaliseer uw actieradius 
door uw banden maximaal op spanning 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 actieradius. Een lange balk betekent 
een hoog stroomverbruik.

Accu & temperatuur Bij dalende temperaturen nemen de presta-
ties van een accu af, omdat de elektrische weerstand hoger wordt. In 
de winter moet daarom rekening worden gehouden met een lagere 
actieradius.

Geen memory-effect De Bosch accu’s met lithium-ion cellen kunnen onafhankelijk van hun 

laadniveau op elk moment willekeurig kort worden geladen. Het onderbreken van de laad-

procedure is niet schadelijk voor de accu. Volledige ontlading is niet nodig.

Zeer geringe zelfontlading Zelfs na langere opslagperioden, b v. na 

winteropslag, kunnen de accu’s worden gebruikt zonder dat ze opnieuw moeten worden 

opgeladen. Voor een langere opslag wordt een laadtoestand geadviseerd van ca. 30 tot 60 

%.

Langere levensduur Bosch accu’s zijn gemaakt voor veel tochten, kilometers en  

dienstjaren. Het intelligente, elektronische Battery Management System (BMS) beschermt 

lithium-ion accu’s tegen te hoge gebruikstemperaturen, overbelasting en diepte-ontlading. 

Het BMS controleert daarbij elke individuele cel, waardoor de accu nog langer meegaat.

Snelle oplading Bosch opladers zijn in verschillende capaciteiten en prestatietypen ver-

krijgbaar en maken een snelle oplading mogelijk indien nodig.

Gemakkelijk uitneembaar In een handomdraai kunt u de Bosch accu uit de e-bike halen. 

De accu kan daarnaast ook afzonderlijk van de e-bike opgeladen of opgeslagen worden. 

Dit maakt onder andere gebruik in de winter mogelijk. De accu kan tot kort voor het begin 

van de fietstocht op een warme plek worden opgeslagen, in plaats van dat deze in een 

koude garage ontlaadt.

Simpelweg goedkoop Bosch accu’s zijn een goedkope aandrijvingsoplossing. Een volledige 

lading van een groot PowerPack 500 kost minder dan 15 cent (aanname: milieustroomtarief 

met 27 cent per kWh).

Competente service Bosch accu’s zijn uitstekend beveiligd en hebben bijna geen onder-

houd nodig. Indien u toch hulp nodig heeft, staat er een competent serviceteam voor u ter 

beschikking.

Tips en trucs 
voor veel gezamenlijke kilometers

De levensduur van de Bosch-accu’s wordt vooral beïnvloed 
door de aard en duur van het gebruik. Net als elke lithium-ion 
accu veroudert ook een Bosch accu op natuurlijke wijze, zelfs 
wanneer deze niet wordt gebruikt.

Efficiënt, betrouwbaar en de modernste techniek – er zijn 
goede redenenwaarom de eBike-accu’s van Bosch tot de 
meest populaire modellen behoren. Dit zijn de 
belangrijkste:

Factoren die de 

levensduur verkorten:

* Intensief gebruik

* Opslag bij omgevings- 

   temperatuur > 30 °C

* Langere opslag in volledig  

  geladen of ontladen toestand

* Parkeren van de e-bike in de  

  felle zon

Leeftijd / laadcyclussen
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De afbeelding geeft alleen het 
typische verbruik weer voor de 
energiecapaciteit naar gelang 
gebruiksduur en -frequentie.

Factoren die de 

levensduur verlengen:

* Geringe belasting

* Opslag bij een temperatuur  

  tussen 0 en 20 °C

* Opslag in een ca. 30 – 60% 

  laadtoestand

* Parkeren van de eBike in de 

  schaduw of koele ruimte

Bosch eBike Systems
Modeljaar 2020

PowerPack 500 of PowerTube 500 in het voorbeeld van de Active Line

Actieradius in het voorbeeld van de Active Line  
met PowerPack 500 of PowerTube 500  

rekening houdend met de rijmodi

20 40 60 80 100 120 1400 160 km

Wat is de actieradius van de acculading?

Voor veel eBikers is dat een centrale vraag. Er is geen eenduidig antwoord op. Er zijn net zoveel invloeds
factoren als de actieradius groot is. Van minder dan 20 kilometer met een acculading tot wel 80 kilometer  
is mogelijk. Wie echter deze tips meeneemt, kan eenvoudig de actieradius maximaliseren.

Bereken uw actieradius bij benadering met de actieradiuscalculator: bosch-ebike.nl/actieradius

De actieradius van het Bosch eBikesysteem is sterk afhankelijk van de mate van ondersteuning. Er zijn  
5 verschillende rijmodi beschikbaar, die hieronder worden beschreven. De grafiek toont de effecten  
ervan op de actieradius onder gunstige (lichtblauwe) en verzwaarde (donkerblauwe) voorwaarden, die  
vervolgens in de tabel worden uitgelegd.

Turbo Directe, maximaal krachtige ondersteuning tot aan de hoogste trapfrequenties voor sportief fietsen

Sport Krachtige ondersteuning voor universeel gebruik – zowel voor sportief rijden als voor vlot pendelen 
in het stadsverkeer

/ Afhankelijk van het type eBike vervangt bij de Performance Line en de Performance Line CX de eMTBmodus de Sportmodus

eMTB Progressieve ondersteuning voor een natuurlijk rijgevoel en voor optimale controle in uitdagend 
terrein

Tour Gelijkmatige ondersteuning voor tochten met een grote actieradius
Eco Effectieve ondersteuning bij maximale efficiëntie voor de grootste actieradius
Off Geen ondersteuning, alle functies van de boordcomputer kunnen worden opgeroepen

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*
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** Trapfrequentie Rijgewicht  
(gezamenlijk  
gewicht = fietser 
incl. eBike en  
bagage)

Type fietser/ 
prestaties fietser

Bosch  
eBike-systeem

Versnellingen Bandenprofiel Fietstype Soort terrein Ondergrond Opstartfrequentie Windomstandigheden

70–90 omw. 115 kg
170 kg (Cargo Line)

Gemiddeld Drive unit, accu 
en Intuvia

Derailleur MTB-banden MTB Middelgebergte Onverharde 
bos- en 
veldwegen 
(bijvoorbeeld 
trail)

Fietstocht met vele 
rustmomenten

Matige wind
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** 50–70 omw. 105 kg

150 kg (Cargo Line)
Gemiddeld Drive unit, accu 

en Intuvia
Derailleur Trekkingbanden Fietstocht Heuvelachtig Hoofdzakelijk 

grind- en 
verharde 
bospaden

Fietstocht met zo af 
en toe rustmomenten

Zwakke wind

Fietser eBike Omgeving

** De actieradiuswaarden zijn typische waarden voor nieuwe accu’s, die kunnen afnemen zodra één van de bovengenoemde omstandigheden verslechtert.

* Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi en verzwaarde en gunstige omstandigheden.
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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 onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend. 
Alle vermelde adviesprijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van rijklaar maken en gelden vanaf 1 september 2022. Voorgaande prijzen komen hiermee te vervallen. 

Ebike-Factory B.V.  - De Gruisdonk 6b, 5928 RT Venlo - info@advancedebike.nl - www.advancedebike.nl - Consumentenlijn: +31 (0)413-76 70 15

Versie::2303



52  

COMFORT      Pagina 4

TOUR      Pagina 10

TREKKING     Pagina 12 

FIETSTASSEN EBIKE DAS ORIGINAL Pagina 14

In 2011 werd EBIKE DAS ORIGINAL opgericht. We 
waren de eerste Duitse producent van handge-
maakte premium e-bikes. E-bikes die van scratch 
af aan ontwikkeld zijn als e-bikes. 

Doel was om mensen bewegen en hen aan te zetten 
tot nieuwe routes. Door een alternatieve mobiliteit-
soptie te creëren die het enthousiasme voor fietsen 
nieuw leven zou inblazen. In de natuur, in hun stad 
en, last but not least: in hun onafhankelijkheid. Maar 
we willen meer bereiken dan het fysiek verplaatsen 
van mensen. We willen meedenken, mensen motive-
ren en inspireren, gedrag veranderen en nieuwe we-
gen inslaan. Met vernieuwende producten impulsen 
geven aan micromobiliteit. Daar paste een nieuwe 
naam bij. Daarom werd EBIKE. DAS ORIGINAL in 
2021 ADVANCED EBIKE.

De naam verandering zal stapsgewijs ingevoerd 
worden bij de introductie van elk nieuwe fiets plat-
form. Daarmee is de tenaamstelling meer in over-
eenstemming met die van de fabrikant uit Frank-
furt. Ebike Das Original manifesteerde zich als het 
eerste Duitse premium e-bike merk op de markt en 
werd binnen enkele jaren een vaste waarde in het 
hogere segment, ook in Nederland en België. 

Daarna is het snel gegaan, mede dankzij meerdere 
winnende testresultaten in landelijke tests en door 
het sterk opgezette dealernet. Innovatie zit diep 
verweven in het DNA van Ebike Das Original, dat nu 
komt met een revolutionaire nieuwe toekomstvisie, 
inclusief een ingrijpende naamswijziging in 
ADVANCED EBIKE.  

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

* 5 jaar garantiepakket pagina 45
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Gemakkelijk in gebruik. Gegarandeerd rijplezier. 
Door hun naafversnellingen schakelen ze altijd 
betrouwbaar en hoef je je geen zorgen te maken 
in het stressvolle leven van alledag.

Harmonische vormgeving
Perfect afgestemde fietsen voor het dagelijks 
gebruik die iedereen ontspannen naar hun 
bestemming brengen. Gemakkelijk in gebruik, 
met een harmonische vormgeving, comfortabele 
naafversnelling, rustige motorondersteuning en 
lage instap voor een unieke rijervaring en vele 
kilometers puur rijplezier.

Klein en overzichtelijk
Design ontmoet functionaliteit: De Purion is de 
minimalistische boordcomputer voor iedereen 
die op het fietsstuur een nette uitstraling wil, of 
de boordcomputer nu in de stad wordt gebruikt 
of daarbuiten. Tijdens het rijden krijg je met een 
klik van de duim alle belangrijke informatie en 
houd je beide handen aan het stuur. Vijf ver-
schillende rijmodi geven je in iedere situatie de 
juiste ondersteuning.

Ondersteuning in elke situatie
De Bosch Active Line motor ondersteunt je met 
zijn 40 Nm in elke situatie.

Comfortabel fietsen naar je werk of in het 
weekend lekker toeren?
Dan is de Nexus 7 naaf een goede keus. De 
versnellingsnaaf heeft een prima schakelbereik 
en schakelt relatief soepel.

Wave Black Matt

UItvoeringen Wave: Light Green Glossy en Black Matt

Wave -  Light Green Glossy

Light Green Glossy Black Matt

Comfort Easy wave

Frameopties: Wave
Framehoogte: XS -XL  Black Matt
Framehoogte:  M- XL Light Green Glossy
Motor:  Bosch Active Line motor 
Accu:  Bosch 400 Wh accu
Versnellingen: Shimano Nexus 7
Gesloten kettingkast
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

COMFORT Easy
Voor dagelijks gebruik
Bereik alle doelen over asfalt en kasseien, beweeg meer in het dagelijks leven: de 
Comfort-modellen zetten elke route om in een inspirerende stadstour - met nieuwe 
perspectieven en inzichten.
 

4 5
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Bosch Powerpack accu  
De Powerpack accu is eenvoudig uit de fiets te 
halen met dezelfde sleutel als het slot.

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

Gemakkelijk van A naar B.
Intuvia 100 is het intuïtief bediende controle-
centrum van uw aandrijfsysteem. Of bereik of 
verschuiving aanbevelingen: Hier heb je alles 
altijd in het zicht en kun je je ontspannen en 
concentreren op het rijden. En als u van de fiets 
wilt stappen, wordt u ondersteund met een 
duwondersteuning tot 6 km/u.

Bosch Active line Plus middenmotor (50Nm)
Of het nu 's morgens op kantoor is of 's avonds 
in het restaurant: Met de Active Line Plus geeft 
stedelijke mobiliteit weer plezier, zelfs in de 
spits. Harmonisch, licht en stil is het systeem 
ideaal voor alle straten en wegen in de stad. De 
harmonisch gedoseerde acceleratie en de 
nauwelijks waarneembare trapweerstand boven 
25 km/u of in de off-modus maken elke rit een 
belevenis. 

Wave - Light grey - Black Blue Gloss

UItvoeringen Wave: Titan Grey Black Red Matt en Light Grey - Black Blue Gloss

Wave - Titan Grey Black Red Matt

Titan Grey Black Red Matt Light grey - Black Blue Gloss

Comfort Plus

Frameopties: Wave
Framehoogte: XS - XL
Motor:  Bosch Active Plus 50 Nm
Accu:  Bosch PowerPack Rack 400 Wh 
  of 500 Wh
Versnellingen: Shimano Nexus 8
Gesloten kettingkast
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

COMFORT Plus
Je maat in het dagelijks leven.
Het extra stabiele frame met accu onder de bagagedrager, creëert een optimale ri-
jervaring zonder zwaar sturen. De Bosch Active line Plus middenmotor is compact, stil 
en krachtig, met een koppel van 50 Nm. Ook de zeer goed vertragende schijfremmen 
dragen bij aan het gemak en de hoge veiligheid van deze e-bikes. 
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Gemakkelijk in gebruik. Gegarandeerd rijplezier. 
De Comfort-fietsen met kettingaandrijving 
maken indruk met hun hoogwaardige acces-
soires en zijn je maatje in het dagelijks leven. 
Door hun naafversnellingen schakelen ze altijd 
betrouwbaar en hoef je je geen zorgen te 
maken in het stressvolle leven van alledag.

Betrouwbare kracht
De Shimano MT200 met 2 zuigers en de 180 
mm remschijf is gestroomlijnd en stabiel en 
biedt betrouwbare kracht in elke situatie.

Altijd ondersteuning
De Bosch Active Line Plus motor ondersteunt 
je met zijn 50 Nm in elke situatie.

Onzichtbaar
De Bosch PowerTube 500-accu verdwijnt 
onzichtbaar in het frame en biedt desondanks 
genoeg capaciteit voor de langste tochten.

Beste comfort
De ombinatie van het Selle Roayale Loire Gel 
zadel en onze EBIKE-veerondersteuning biedt 
het beste comfort in zijn klasse op elke 
ondergrond.

Wave Red Black Glossy

UItvoeringen Wave: Graphite Black Matt,  Red Black Glossy 

Wave -  Graphite Black Matt

Red Black Glosssy

Comfort Pro

Frameopties: Wave
Framehoogte: Wave S-XL
Motor:  Bosch Active Plus 50 Nm
Accu:  Bosch 500 Wh accu
Versnellingen: Shimano Nexus 8
Ketting of riemaandrijving
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

COMFORT Pro
Doe het dagelijks.

Perfect afgestemde e-bikes voor gebruik in het dagelijks leven, die iedereen ont-
spannen naar hun doel brengen. Gemakkelijk in gebruik, met een harmonische vorm-
geving, comfortabele naafversnelling, een soepele en krachtige (Bosch Active Line 
Plus) motorondersteuning en een lage instap zorgen voor een unieke rijervaring en 
vele kilometers puur rijplezier. Met een actieradius van zo’n 65 km in de hoogste 
ondersteuningsstand (of 80 tot 100 km in de laagste stand) maakt ontspannen 
toeren in eigen land mogelijk.

Graphite Black Matt
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Krachtig, maar natuurlijk
De Bosch Performance Motor combineert zijn 
kalme 65 Nm met trekkracht. Ongeacht de 
situatie zal hij voldoende power leveren.

Brede banden
De 55 mm brede Continental Contact Cruiser
maakt het mogelijk om een lage rolweerstand te 
combineren met pechbescherming en comfort, 
zodat je alle bestemmingen snel, comfortabel en 
veilig kunt bereiken.

Onzichtbare accu
De Bosch PowerTube 500-accu of 625-accu 
verdwijnt onzichtbaar in het frame en biedt 
desondanks genoeg capaciteit voor de langste 
tochten.

Speedlifter op Tour Pro-serie met Enviolo
Snel het stuur in hoogte verstellen met 
(maximaal) 100 mm?  Het stuur 90° naar 
links of rechts draaien en daar vastklikken? 

Dat kan met de innovatieve SPEEDLIFTER 
TWIST PRO. Dat gaat binnen enkele secon-
den en zonder gereedschap. Heel praktisch 
als de e-bike ruimtebesparend in de garage 
moet staan of in of op een auto moet worden 
vervoerd. Handig is de klikfunctie waarmee 
het stuur onmiddellijk weer in de originele 
positie staat. De SPEEDLIFTER voldoet aan 
de strenge DIN-Plus norm.

Wave - Dark Graphite/ Black Matt

UItvoeringen Wave: Gold Graphite /Black Matt en Dark Graphite/ Black Matt Diamant: Dark Graphite/ Black Matt

Wave - Gold Graphite Black Matt

Gold Graphite - Black Matt Dark Graphite - Black Matt

Tour Pro

Frameopties: Wave 
Framehoogte: Wave: S - XL,
Motor:  Bosch Performance 65 Nm
Accu:  Bosch Power Tube 500  
  of 625 Wh
Versnellingen: Eniviolo City 320 manual
  (gesloten kettingkast)
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

TOUR Pro
De top van ADVANCED EBIKES
Ons paradepaard uit de ADVANCED-collectie! De high-performance naafversnel-
lingen, krachtige motorondersteuning en brede banden zorgen voor de perfecte 
dynamiek tijdens elke rit. Voorzien van Lezyne Super Bright Alert achterlicht waarin 
een intelligent remlicht is opgenomen. Deze knippert als je remt en verhoogt daar-
mee je veiligheid.

fietstest.nl

fietstest
2022

R
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Bosch Powerpack accu  
De Powerpack accu is eenvoudig uit de fiets te 
halen met dezelfde sleutel als het slot.
De Powerpack 500 accu is perfect voor lange 
afstanden.

De Shimano Nexus 5-versnellingennaaf is 
speciaal ontworpen voor deze krachtige Bosch 
Performance CX motor.

Bosch Performance CX motor
Met 85 Nm is de Bosch Performance CX motor
de krachtigste in zijn soort. Hij verandert elke 
helling in een vlakte.

Bosch Intuvia display 
Het Intuvia-display is bij alle lichtomstandig-
heden optimaal leesbaar en de eBike is mak-
kelijk en intuïtief te bedienen. Dankzij de afzon-
derlijke bedieningseenheid blijven je handen 
veilig aan het stuur en met het schakeladvies 
fiets je altijd in de juiste versnelling. Dat ontziet 
de accu en vergroot je actieradius. Met de 
Intuvia heb je alle rijgegevens altijd goed voor 
ogen. 

Diamant-Black - Grey Matt

UItvoeringen Wave: Black - Grey Matt en Diamant Black - Grey Matt

Wave -Black - Grey Matt

Black - Grey Matt

Trekking Plus

Frameopties: Wave en Diamant
Framehoogte: Wave: S - M
  Diamant: M-L
Motor:  Bosch Performance CX 85 Nm
Accu:  Bosch PowerBack 500 Wh
Versnellingen: Shimano Nexus 5
Adviesprijs:  Zie www.advancedebike.nl

TREKKING Plus
Je maatje in het dagelijks verkeer
De uiterst krachtige 85NM Bosch Performance CX middenmotor gekoppeld aan Shi-
mano Alivio 9-versnellingen verandert elke heuvelachtige rit met groots gemak in een 
vlakke rit. Met de Bosch Intuvia display zijn alle rijgegevens in één oogopslag af te 
lezen. 
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Schwarzwald

Enkel:  Zwart/wit - 20 liter - waterdicht

Het  model Schwarzwald is een enkele tas met 

een inhoud van 20 liter, gemaakt van water-

dicht materiaal. De getapte naden en prakti-

sche oprolsluiting garanderen een perfecte wa-

terdichtheid.

De speciale Klickfix-bevestiging zorgt dat de 

tas extra stevig aan de fiets bevestigd is. Kor-

tom, een tas geknipt voor woon/werkverkeer. 

€99,95

met Racktime Snapit adapter - Kleur: Zwart/geel  - 32 liter

Nooit meer natte spullen met deze enkele fietstas met regenhoes en schouderband. Deze tas 

plaats je bovenop Racktime bagagedragers en is multifunctioneel door de extra vakken. 

Racktime

De Sports Trunkbag met Racktime Snapit adapter past op Racktime bagegdragers. De tas 

heeft een voorgemonteerde Snapit Adapter, waardoor je de tas heel snel op de bagagedrager 

kunt klikken. Je kunt de adapter passend maken voor brede en smalle Racktime bagagedra-

gers. Wil je de tas weer van de fiets afnemen, dan kan dit met 1 handbeweging! Super handig 

als je de fietstas liever niet op de fiets laat zitten.    

             

Fietstas met veel vakken

De Sports Trunkbag is ideaal voor een dagje weg. De tas lijkt klein, maar is aan alle kanten 

te vergroten. Het hoofdvak vergroot je door een rits te openen, daardoor wordt de tas hoger. 

Binnen in de tas zitten 3 insteekvakken voor kleine spullen. Heb je meer ruimte nodig? Open 

dan de zijvakken. Zo rol je twee grote extra zijtassen uit zodat je extra veel mee kunt nemen! 

Achterop kun je een bidon is het speciale netvakje meenemen. Eventueel kunt het gele elast-

iek vervangen door een meegleverde grijze elastiek. €99,95

Sports Trunkbag Obenberg 

UItvoeringen  geschikt voor Ebike Das Original ebikes

FIETSTASSEN 
EBIKE DAS ORIGINAL

Bodensee Racktime dubbel 

Kleur: Zwart/blauw  - 30 liter

De robuuste fietstas gemaakt van waterafstotend poly-

ester. Past op de smalle én brede Racktime-bagage-

dragers. De fietstas wordt geleverd inclusief een unieke 

voorgemonteerde Snapit-adapter. Het plaatsen en eraf 

halen van de Bodensee gaat eenvoudig en comfortabel 

met een klik en een handbeweging. Aan de binnenkant 

is er een  hoofdvak plus een handig extra ritsvak. Beide 

tassen zijn voorzien van een praktische snelsluiting en 

reflectiestroken voor extra zichtbaarheid. 
€99,95

Berlin Racktime dubbel 

Kleur: Zwart - 32 liter

De Berlin is in de basis hetzelfde model als de  

Chiemsee Racktime, met één verschil; het extra  

opbergvakje aan de voorkant is op de Berlin 

fietstas horizontaal geplaatst. 

€99,95

Chiemsee Racktime dubbel 

Kleur: Zwart/rood - 30 liter

De Chiemsee is in de basis hetzelfde model 

fietstas als de Bodensee, met als verschil een 

extra optie. Naast het hoofdvak is de Chiem-

see voorzien van een extra ritsvak aan de bo-

venkant van de flap, plus verschillende kleinere 

vakken. 

€99,95
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