Je wordt niet zomaar de best geteste e-bike

'19
SERIES

Altijd 4 jaar accugarantie

Handgemaakt
Passie voor perfectie

The first premium
German e-bike
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,

Elke Ebike Das Original is met de hand gemaakt door één

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

constructeur. Bij Ebike Das Original vind je dus geen ouderwetse

te als e-bikes zijn ontwikkeld, qua techniek en design. Met uitzonderlijk

lopende band. Op één werkplek wordt de gehele e-bike in

goede rijeigenschappen, hoogwaardige componenten en een heel

elkaar gezet en is de betrokken constructeur volledig verantwoor-

gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Het resultaat is nu een breed

delijk voor de eindkwaliteit, die wordt bekrachtigd met een 100%

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

Kwaliteitspas. Deze moderne productiewijze maakt ook het

stappen. Met unieke garanties: 30 jaar garantie op het frame, 4 jaar op de

individualiseren van e-bikes beter mogelijk.

accu en 2 jaar op alle overige componenten.
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'19
SERIES

comfort
pagina 6 - 23

zero

pagina 26 - 31

sport

pagina 34 - 44

atb

pagina 48 - 51

commute
pagina 52 - 55

Nieuw in ons programma is de fraai gelijnde COMFORT 010 met
comfortabele en veilige lage instap, ook voor heren.
De nieuwe ZERO-modellen van Ebike Das Original vallen op door het
oersterke en toch elegante mixt frame.
Zet je schrap want dit is een heel bijzondere Ebike Das Original.
Hij oogt modern, stijlvol en krachtig.
Offroad rijders opgelet: de ATB serie van Ebike Das Original is een
lichtgewicht All Terrain Bike.
De veelzijdige Commute stuurt je soepel over verharde en onverharde
wegen. Je kunt deze alleskunner ook met bepakking rijden.

Alleen het beste is goed genoeg
De kwaliteit van het frame en de componenten maken samen een top e-bike. Ebike Das
Original monteert uitsluitend premium en voor e-bikes gecertificeerde componenten.
Motoren en accu’s van Bosch. Componenten van Shimano, Enviolo, Magura, Rohloff, Ergotec,
SKS Germany, Continental, Hermans, AXA, ABUS, KMC, Suntour, Rockshox en Racktime.
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COMFORT

Groot genieten tijdens lange ritten

C001+

 Lage en brede instap

C001

 Zeer stabiele wegligging door extra verstevigd aluminium frame

C002+

 Geschikt voor man en vrouw
 Zeer wendbaar
 Modern design met in onderbuis geïntegreerde accu

C003

 Geïntegreerde accu zeer goed beschermd tegen spatwater

B004 Gates

 Maximaal toegestaan gewicht van 140 kg

C004 Dutch

 Systeembagagedrager voor tassen en manden

C005

 Uitsluitend montage van e-bike gecertifieerde onderdelen
 Geïntegreerde standaardbevestiging
 Brede Plus-banden met de sterkste anti-leklaag
 Hermans verlichtingssystemen van 30 tot 100 Lux

C006

 Zeer stabiele anti-slip pedalen

C009 Dutch

 Gelaste aluminium uitvaleinden

C010 Dutch

 Remsysteem afgestemd op extreme omstandigheden

 Solide gelaste motorophanging
 Interne kabelgeleiding
 Hollands ART-goedgekeurd veiligheidsslot
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comfort dutch outtube
vanaf € 2.399,zie specificaties pagina 10/11

Majesty

Amsterdam

Nieuw de COMFORT C010 outtube het rijkste instapmodel van Ebike Das Original
Nieuw in ons programma is de fraai gelijnde COMFORT C010 met comfortabele en veilige lage instap, ook voor heren.
Heel aantrekkelijk geprijsd en toch compleet. Deze handgemaakte e-bike heeft een Bosch motor met krachtige 400
Wh accu en het grote Bosch Intuvia display. Veilig en tijdig stoppen met deze e-bike gaat gemakkelijk met de Magura
HS 11 remmen. Verder maakt de gesloten kettingkast deze e-bike heel geschikt voor dagelijks gebruik en is de bike ook
leverbaar in trendy wit. Natuurlijk komt dit model ook met de unieke garanties van Ebike Das Original: 30 jaar op het
frame, 4 jaar op de accu en 2 jaar op alle andere onderdelen.
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Beverly Hills

Specificaties comfort outtube classic
Prijzen EUR-Consument

C010 Dutch

C009 Dutch 28”

C009 Dutch 26”

C005

C004 Dutch

€2399

€2699

€2699

€2899

€2999

Shimano Nexus 7
Speed

Shimano Nexus 7
Speed

Shimano Nexus 7
Speed

Shimano
Deore / Alivio

Shimano Nexus 8
Speed

26”

x

x



x

x

28”





x





44 cm











48 cm





x





52 cm





x





56 cm





x





60 cm

x



x

x

x

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Schakelsysteem
Wieldiameter

Framemaat

 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

Prijzen EUR-Consument

C009 Dutch 28”

C009 Dutch 26”

C005

C004 Dutch

€2399

€2699

€2699

€2899

€2999

Shimano Nexus 7
Speed

Shimano Nexus 7
Speed

Shimano Nexus 7
Speed

Shimano
Deore / Alivio

Shimano Nexus 8
Speed

Shimano BL MT 200 schijfremmen

x

x

x





Magura HS11







x

x

Bosch Outtube 400 Wh



x



x

x

Bosch Outtube 500 Wh

x



x





Bosch snel lader 4Ah











Bosch standaard lader 2Ah

x

x

x

x

x

H-black 50 lux

x

x

x





Hermans NR4 40 lux







x

x

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Schakelsysteem
Remmen

Accu

Lader

Koplamp

60 cm alleen A’dam

Amsterdam donker blauw grijs / zwart glans











Achterlicht

Hermans H Trace











Majesty champagne / zwart glans

x



x





Banden

Continental Contact Plus anti lek 47-622





x





Beverly Hills wit glans



x

x

x

x

Continental Contact plus anti lek 47-590

x

x



x

x

Ondersteuning

Tot 25 km/h











Bagage Racktime

x

x

x





Aandrijving

Ketting











Aluminium







x

x

Display met USB

Bosch Intuvia middendisplay











Gesloten kettingkast







x



Bosch purion zijdisplay

x

x

x

x

x

Open kettingkast

x

x

x



x

Bosch middenmotor Active Line 40Nm



x

x

x

x

Diefstalbeveiliging

Abus ringslot











Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm

x









Voorvork

Zoom





x

x

x

Ondersteuningsniveaus
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Suntour CRBV e25

x

x

x





Loopondersteuning

Tot 6 km/h











Vaste ALU voorvork

x

x



x

x

Standaard

Middenstandaard

x

x

x





Handvatten

Zwart leer











Achtervorkstandaard







x

x

Zadelpen

Verend











Kunststof











Stuurpen

Comfort verstelbaar











Framekleur

Motor

Spatborden
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C010 Dutch

Bagagedrager

Kettingkast
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Veel nieuws in 2019
Ebike Das Original heeft in het afgelopen jaar fors ingezet op innovatie. Met het
doel om onze e-bikes nog mooier en beter te maken. En er zo voor te zorgen dat wie

De pers
over Ebike Das Original

opstapt, nooit meer af wil stappen. Zo introduceren wij als eerste de nieuwste (2e)
generatie intube frames, met geïntegreerde Bosch Powertube accu, voor een extra grote
actieradius. Bijzonder is ook de nieuwe COMFORT en SPORT B serie met Beltdrive. De COBI
telefoonhouder verandert je smartphone in een fietscomputer met navigatie. En let ook op
de hagelnieuwe en nu leverbare Rohloff E-14 naaf, die perfect synchroniseert met het Bosch
eBike-systeem. Geen ander fietsschakelsysteem schakelt zo snel elektronisch als deze. Meer
noviteiten staan vermeld bij de verschillende e-bike beschrijvingen.

De nationale en internationale pers toont veel interesse voor de modellen
van Ebike Das Original en riep ons al meerdere malen tot overtuigende
testwinnaar uit. Zoals de Telegraaf & Fietsersbond, de ANWB en het zeer
gründlich testende Duitse Elektro Rad. Natuurlijk zijn we daar bijzonder
trots op. Vooral omdat Ebike Das Original steevast de hoogste
gebruikersscore krijgt en als mooiste e-bike wordt bestempeld.
Dat bevestigt precies wat wij nastreven: wie op onze e-bikes
stapt, wil er niet meer van af!

Onze dealers
Ebike Das Original is een relatief jong merk, omdat de e-bike nog een jong product is. Ook onze
dealers zijn vaak jonge e-bike specialisten, die met veel kennis kunnen adviseren over de
merken en typen e-bikes die het beste bij je passen. Een proefrit is altijd mogelijk. Bij Ebike
Das Original is dat bijna altijd een ‘bijzonder overtuigende ervaring’. Dat blijkt ook uit de
vele onafhankelijke vergelijkingstesten. Wij zeggen altijd: ervaar het zelf. Ook na aanschaf
van een Ebike Das Original zorgen onze dealers er natuurlijk voor dat je e-bike in perfecte
conditie blijft.
13

comfort intube
vanaf € 3.099,-

zie specificaties pagina 22/23

Rodeo Drive

Ocean Drive

Groot genieten tijdens lange ritten
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.
Kings Road
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comfort dutch
€ 3.399,-

zie specificaties pagina 22/23

Ocean Drive

Rodeo Drive

2018

Bourbon Street

E-BIKE CATEGORIE 3
TESTWINNAAR

Nieuw! COMFORT C004 dutch
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.
Kings Road
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Ebike Das Original wint race in

Telegraaf fietstest
De Telegraaf heeft in samenwerking met de Fietsersbond de bekendste e-bike merken van dit moment getest. Daaruit kwam de
Ebike Das Original C004 COMFORT met de hoogste gebruikersscore als overduidelijke winnaar uit de bus. Niet alleen vanwege het zeer goede
rijgedrag, maar zeker ook omdat deze fiets net dat beetje extra ondersteuning biedt. Vooral handig wanneer je heuvel op fietst. De
testrijders waren het dan ook roerend met elkaar eens: deze fiets is een lust voor het oog en een genot om op te rijden! Ebike Das Original, de
toonaangevende Duitse fabrikant van dit model, onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten van zijn concurrenten. Zo wordt elke
fiets handmatig door één monteur geassembleerd en worden er enkel A-merk onderdelen gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Bosch
motor, Shimano derailleurversnelling en SR Suntour vorken.

Bovendien hebben alle modellen ook nog eens een uniek uiterlijk: krachtig, puur en vloeiend.
Unieke bijkomstigheid is, dat er 30 jaar framegarantie op deze e-bike wordt gegeven. Voor de
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E-BIKE CATEGORIE 3
TESTWINNAAR

ElektroRad
				

voor Ebike Das Original

“Veel e-bike fans beschouwen de nieuwe serie Ebikes voor 2018 van Ebike als de mooiste serie fietsen
van het nieuwe seizoen”, schrijft toonaangevend vakblad ElektroRad in hun uitgave van januari 2018.

gebruiker dus een teken dat hij een kwalitatief hoogstaand product heeft gekocht.

ElektroRad heeft de Ebike modellen getest en als uitstekend beoordeeld. De meningen van de experts

Ebike Das Original was eerder al in Duitsland door toonaangevend vakblad ‘ElektroRad’ uitgeroe-

“Ebike C004 Rodeo Drive Statige tweewieler”

pen tot mooiste en best beoordeelde serie fietsen van dit seizoen, maar dat ze ook in deze test

variëren van “Koopaanbeveling” tot “Zeer goed” en “Goed”

van De Telegraaf de concurrentie weer ver achter zich laten, dat was de spreekwoordelijke kers
op de taart!

Bezitters van een e-bike van Ebike lachen vol trots: hun fietsen staan voor statig design, een
ongewone opstap en onderdelen van hoge kwaliteit. Verder springen in het oog het vloeiende

Fietsersbond spreekt vol lof over de COMFORT C004 Dutch als beste getest van De Telegraaf.

design van het frame, de geïntegreerde kabelgeleiding en de noviteit van een geïntegreerde
accu (in de volumineuze onderbuis); 500 Wh, dus zeer geschikt voor lange ritten). De typische
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De absolute winnaar is de sportieve Das Original C004 COMFORT Deore 9v E-bike van 3099 euro.

Ebike Das Original tweekleurenlak (ook op de achtervork en zitbuis) geeft het geheel een

Die heeft van alle fietsen de beste prijs/kwaliteit-verhouding en is daarnaast de fraaiste fiets met

subtiele, statige uitstraling. Conclusie: Mooi, puur fietsplezier: De C004 overtuigt door het deugdelijk

de hoogste gebruikersbeoordeling.

samenspel en enthousiasmeert met zijn superstatige uitstraling!

comfort gates beltdrive
€ 3.699,-

zie specificaties pagina 22/23

Amsterdam

Nieuw! B004 met gates beltdrive (riemaandrijving)
Ebike das Original introduceert zijn eerste elektrische fiets met Beltdrive: de B004.
De voordelen van riemaandrijving zitten vooral in het onderhoud: geen kettingolie, naspannen bijna niet nodig, een
riem gaat langer mee dan een ketting, is gemakkelijk schoon te maken en is lichter dan een ketting. Gemiddeld is er tot
10.000 kilometer geen onderhoud nodig. Deze e-bike wordt geleverd met een kettingscherm, acht versnellingen en de
stille en krachtige Bosch Active Plus motor met groot Intuvia Display en 500 Wh Powertube.
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Specificaties comfort intube
 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Schakelsysteem

Dutch

C001+

C001

C002+

C003

B004

C004

C006

Prijzen EUR-Consument

€5099

€4799

€4499

€3799

€3699

€3399

€3099

Schakelsysteem

Rohloff

Rohloff

Enviolo

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

E14G Autom

Naaf 14

TR N380

XT11

Nexus 8

Nexus 8

Acera

Remmen

Dutch

C001+

C001

C002+

C003

B004

C004

C006

€5099

€4799

€4499

€3799

€3699

€3399

€3099

Rohloff

Rohloff

Enviolo

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

E14G Autom

Naaf 14

TR N38

XT11

Nexus 8

Nexus 8

Acera

Shimano T6000 schijremmen









x

x

x

Shimano BL MT 200 schijfremmen

x

x

x

x







Adviesprijzen incl. 21% BTW

Wieldiameter

28”















Framemaat

44 cm















Accu

Bosch Powertube 500 Wh















48 cm















Lader

Bosch snel lader 4Ah















52 cm















Bosch standaard lader 2Ah

x

x

x

x

x

x

x

56 cm















Ergotec Comfort verstelbaar 5 voor Bosch Intuvia









x

x

x

Rodeo Drive wit / antraciet glans









x





Ergotec Comfort verstelbaar 4

x

x

x

x







Ocean Drive donker blauw / antraciet glans









x





Rock Shox Paragon Gold









x

x

x

Kings Road aubergine / donker blauw grijs glans









x





SR Suntour Nex E25

x

x

x

x







Bourbon Street bordeaux rood / zwart glans









x



x

Zadelpen

Verend















Amsterdam donker blauw grijs / zwart glans

x

x

x

x



x

x

Koplamp

H-black 100 lux







x

x

x

x

Ondersteuning

Tot 25 km/h















H-black 50 lux

x

x

x









Aandrijving

Riem Gates

x

x

x

x



x

x

Achterlicht

Hermans H Trace















Ketting









x





Banden

Continental Contact Plus anti lek















Bosch Intuvia middendisplay















Bagagedrager

Bagage Racktime















Bosch purion zijdisplay

x

x

x

x

x

x

x

Kettingkast

Gesloten kettingkast

x

x

x

x

x



x

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

Open kettingkast











x



Framekleur

Display met USB
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Gates

Gates

Stuurpen

Voorvork

Navigatie

Cobi Smartphonehouder

Motor

Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm

x

x











Handvatten

Zwart leer















Bosch middenmotor Performance Line 63Nm





x

x

x

x

x

Diefstalbeveiliging

Abus Ringslot ART















Ondersteuningsniveaus

4















Spatborden

Kunststof















Loopondersteuning

Tot 6 km/h















Standaard

Middenstandaard
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DUITSE KWALITEIT
				

UNIEK
4 JAAR GARANTIE OP DE ACCU

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

24

Hoge capaciteit en 4 jaar garantie. Zie website voor de voorwaarden. Op de Bosch

weer overtreffen, ook bij hogere snelheden. De modeljaar 2019 frames zijn

accu’s van Ebike Das Original rust 4 jaar garantie. De accucapaciteit is opvallend

nog stijver, lichter en slanker. Ebike Das Original is ook de eerste met de

hoog, tot maximaal 500 Wh en dat zorgt voor een krachtige ondersteuning en

2e generatie intube frames met het Bosch aandrijfsysteem. Alle frames

een hoge actieradius. Kijk voor meer informatie over actieradius op pagina 58 en

hebben 30 jaar garantie en weerspiegelen daarmee de hoogste kwaliteit van Ebike

59 van deze catalogus.

Das Original. Het maximale draagvermogen is gegarandeerd tot 140 kg.
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ZERO

Met gemak dagelijks naar je werk

Z001+

 Zeer stabiele wegligging door extra verstevigd aluminium frame

Z001

 Zeer wendbaar

Z002+

 Geschikt voor man en vrouw
 Modern design met in onderbuis geïntegreerde accu
 Geïntegreerde accu zeer goed beschermd tegen spatwater

Z003

 Uitsluitend montage van e-bike gecertifieerde onderdelen

Z004

 Geïntegreerde standaardbevestiging

Z006

 Brede Plus-banden met de sterkste anti-leklaag

 Maximaal toegestaan gewicht van 140 kg
 Systeembagagedrager voor tassen en manden
 Hermans verlichtingssystemen van 30 tot 100 Lux
 Zeer stabiele anti-slip pedalen
 Solide gelaste motorophanging
 Gelaste aluminium uitvaleinden
 Interne kabelgeleiding
 Remsysteem afgestemd op extreme omstandigheden
 Hollands ART-goedgekeurd veiligheidsslot
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zero intube
vanaf € 3.099,zie specificaties pagina 30/31

Capri

De sportieve allrounder
De nieuwe ZERO-modellen van Ebike Das Original vallen op door het oersterke en toch elegante mixt frame. Dit frame
zorgt ervoor dat deze e-bikes zich heel wendbaar en stabiel door het drukke verkeer laten loodsen. Ze zijn voorzien
van de meest moderne technologie, zoals de Bosch Powertube. De ZERO is breed inzetbaar. Met gemak fiets je er
dagelijks mee naar je werk maar net zo comfortabel rijd je er lange tourritten mee. Met de verstelbare Ergotec stuurpen
vind je altijd de juiste houding, naar keuze comfortabel rechtop of laag sportief.
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Ocean Drive

Specificaties zero intube
 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

Prijzen EUR-Consument

Z001

Z002+

Z003

Z004

Z006

€5099

€4799

€4499

€3799

€3399

€3099

Rohloff

Rohloff

Enviolo

Shimano

Shimano

E14G Autom

Naaf 14

TR N380

XT11

Z001+

Z001

Z002+

Z003

Z004

Z006

€5099

€4799

€4499

€3799

€3399

€3099

Shimano

Rohloff

Rohloff

Enviolo

Shimano

Shimano

Shimano

Nexus 8

Acera

E14G Autom

Naaf 14

TR N380

XT11

Nexus 8

Acera

Shimano T6000 schijremmen









x

x

Shimano BL MT 200 schijfremmen

x

x

x

x





Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Wieldiameter

28”













Framemaat

45 cm













50 cm













Accu

Bosch Powertube 500 Wh













55 cm













Lader

Bosch snel lader 4Ah













Capri rood / wit













Bosch standaard lader 2Ah

x

x

x

x

x

x

Ocean Drive donker blauw / antraciet glans













Ergotec Comfort verstelbaar 5 voor Bosch Intuvia









x

x

Ondersteuning

Tot 25 km/h













Ergotec Comfort verstelbaar 4

x

x

x

x





Aandrijving

Riem Gates

x

x

x

x

x

x

Paragon Gold









x

x

Ketting













SR Suntour Nex E25

x

x

x

x





Bosch Intuvia middendisplay













Zadelpen

Verend













Bosch purion zijdisplay

x

x

x

x

x

x

Koplamp

H-black 100 lux







x

x

x

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

H-black 50 lux

x

x

x







Framekleur

Display met USB
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Adviesprijzen incl. 21% BTW

Z001+

Remmen

Stuurpen

Voorvork

Navigatie

Cobi Smartphonehouder

Motor

Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm

x

x









Achterlicht

Hermans H Trace













Bosch middenmotor Performance Line 63Nm





x

x

x

x

Kettingkast

Gesloten kettingkast

x

x

x

x

x

x

Ondersteuningsniveaus

4













Open kettingkast













Loopondersteuning

Tot 6 km/h













Handvatten

Zwart leer













Spatborden

Kunststof













Bagagedrager

Bagage Racktime













Standaard

Middenstandaard













Diefstalbeveiliging

Abus Ringslot ART













Banden

Continental Contact Plus anti lek
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ALTIJD
KRACHTIG

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.

BOSCH ACTIVE PLUS

Ebike Das Original monteert vier verschillende Bosch-motoren. Van de comfortabele
lichte en stille Active tot de Performance CX motor met een koppel van 75 Nm! Zeker in
combinatie met de Bosch Powertube 500 Wh bedwing je met de Performance CX met
gemak de steilste hellingen en trails. Bosch staat garant voor premium techniek en
levert prestaties in stilte en zonder trillingen.
32

MOOI DESIGN
VERRIJKT JE LEVEN
BESTEMPELD ALS MOOISTE E-BIKE
33

SPORT

Zet je schrap: hij maakt het waar

S001+

 Zeer stabiele wegligging door extra verstevigd aluminium frame

S001

 Zeer wendbaar

S002+

 Geïntegreerde accu zeer goed beschermd tegen spatwater

S003

 Maximaal toegestaan gewicht van 140 kg

B004 Gates

 Modern design met in onderbuis geïntegreerde accu
 Uitsluitend montage van e-bike gecertifieerde onderdelen
 Geïntegreerde standaardbevestiging
 Systeembagagedrager voor tassen en manden

S004 Dutch

 Brede Plus-banden met de sterkste anti-leklaag

S006

 Zeer stabiele anti-slip pedalen

 Hermans verlichtingssystemen van 30 tot 100 Lux
 Solide gelaste motorophanging
 Gelaste aluminium uitvaleinden
 Interne kabelgeleiding
 Remsysteem afgestemd op extreme omstandigheden
 Hollands ART-goedgekeurd veiligheidsslot
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sport intube
vanaf € 3.099,-

zie specificaties pagina 40/41

Ocean Drive

De urban power e-bike
Zet je schrap want dit is een heel bijzondere Ebike Das Original. Hij oogt modern, stijlvol en krachtig. Dat laatste wordt
waargemaakt met de fraai in het frame weggewerkte accu van 500Wh. De SPORT intube Nexus 8 is nu leverbaar met de
onderhoudsarme BeltDrive. Verder is er ook een model met het nieuwste Rohloff E-14 elektronisch schakelsysteem.
Dit is de ideale e-bike om mee op vakantie te gaan en heerlijke lange ritten mee te rijden.
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Vuelta

sport

sport dutch

gates beltdrive

€ 3.399,-

€ 3.699,-

zie specificaties pagina 40/41

Ocean Drive

Amsterdam

Nieuw! B004 met gates beltdrive (riemaandrijving)

Vuelta

Ebike das Original introduceert zijn eerste elektrische fiets met Beltdrive: de B004.

Nieuw! SPORT S004 Dutch

De voordelen van riemaandrijving zitten vooral in het onderhoud: geen kettingolie, naspannen bijna niet nodig, een

De SPORT S004 Dutch heeft acht soepel schakelende versnellingen en is speciaal afgestemd op de Nederlandse

riem gaat langer mee dan een ketting, is gemakkelijk schoon te maken en is lichter dan een ketting. Gemiddeld is er tot

fietser. Met gesloten kettingkast, ABUS ART keurmerkslot, snelbinders en een verende zadelpen. Deze e-bike wordt

10.000 kilometer geen onderhoud nodig. Deze e-bike wordt geleverd met een kettingscherm, acht versnellingen en de

aangedreven door de stille en krachtige Bosch Active Plus motor met groot Intuvia display en 500 Wh Powertube.

stille en krachtige Bosch Active Plus motor met groot Intuvia Display en 500 Wh Powertube.
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Specificaties sport intube
 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Schakelsysteem

Dutch

S001+

S001

S002+

S003

B004

S004

S006

€5099

€4799

€4499

€3799

€3699

€3399

€3099

Rohloff

Rohloff

Enviolo

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

E14G Autom

Naaf 14

TR N380

XT11

Nexus 8

Nexus 8

Acera

Prijzen EUR-Consument

Dutch

S001+

S001

S002+

S003

B004

S004

S006

€5099

€4799

€4499

€3799

€3699

€3399

€3099

Rohloff

Rohloff

Enviolo

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

E14G Autom

Naaf 14

TR N380

XT11

Nexus 8

Nexus 8

Acera

Shimano T6000 schijremmen









x

x

x

Shimano BL MT 200 schijfremmen

x

x

x

x







Adviesprijzen incl. 21% BTW

Schakelsysteem

Remmen

Gates

Wieldiameter

28”















Framemaat

50 cm















55 cm















Accu

Bosch Powertube 500 Wh















60 cm















Lader

Bosch snel lader 4Ah















Ocean Drive donker blauw / antraciet glans









x





Bosch standaard lader 2Ah

x

x

x

x

x

x

x

Vuelta antraciet / zwart glans









x





Ergotec Comfort verstelbaar 5 voor Bosch Intuvia









x

x

x

Amsterdam donker blauw grijs / zwart glans

x

x

x

x



x

x

Ergotec Comfort verstelbaar 4

x

x

x

x







Ondersteuning

Tot 25 km/h















Paragon Gold









x

x

x

Aandrijving

Riem Gates

x

x

x

x



x

x

SR Suntour Nex E25

x

x

x

x







Ketting









x





Zadelpen

Verend















Bosch Intuvia middendisplay















Koplamp

H-black 100 lux







x

x

x

x

Bosch purion zijdisplay

x

x

x

x

x

x

x

H-black 50 lux

x

x

x









€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

€249+

Achterlicht

Hermans H Trace















Framekleur

Display met USB
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Gates

Stuurpen

Voorvork

Navigatie

Cobi Smartphonehouder

Motor

Bosch middenmotor Active Line Plus 50Nm

x

x











Diefstalbeveiliging

Abus Ringslot ART















Bosch middenmotor Performance Line 63Nm





x

x

x

x

x

Kettingkast

Gesloten kettingkast

x

x

x

x

x



x

Ondersteuningsniveaus

4















Open kettingkast











x



Loopondersteuning

Tot 6 km/h















Handvatten

Zwart leer















Spatborden

Kunststof















Banden

Continental Contact Plus anti lek















Standaard

Middenstandaard















Bagagedrager

Bagage Racktime
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sport outtube

Specificaties sport outtube

 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

S005

€2999

€2899

Schakelsysteem

S004 Dutch

S005

Shimano N8 Speed



x

Shimano Deore / Alivio

x



Shimano T6000 schijremmen

x

x

Shimano BL MT 200 schijfremmen





Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Wieldiameter

28”





Framemaat

48 cm





52 cm





Accu

Bosch 500 Wh





56 cm





Lader

Bosch snel lader 4Ah





Framekleur

Amsterdam
donker blauw grijs / zwart glans





Bosch standaard lader 2Ah

x

x





Ergotec Comfort verstelbaar 4



Tot 25 km/h

Stuurpen



Ondersteuning
Aandrijving

Riem Gates

x

x

Voorvork

Paragon Gold

x

x






SR Suntour Nex E25



Ketting



Verend





Zadelpen



Bosch Intuvia middendisplay
Bosch purion zijdisplay

x

x

Koplamp

H-black 100 lux

x

x


Bosch middenmotor Active Line
Plus 50Nm





H-black 50 lux



Motor

Achterlicht

Hermans H Trace





Ondersteuningsniveaus

4





Diefstalbeveiliging

Abus Ringslot ART





Loopondersteuning

Tot 6 km/h





Kettingkast

Gesloten kettingkast



x

Spatborden

Kunststof





Open kettingkast

x



Standaard

Middenstandaard





Banden

Continental Contact Plus anti lek





Bagagedrager

Bagage Racktime





Handvatten

Zwart leer





Display met USB
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S004 dutch

Vanaf € 2.899,-

Remmen

Amsterdam

Nieuw! SPORT 004 dutch
De Sport 004 Dutch outtube 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 Powerpack accu.
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Cobi Bike
Maak uw fiets smart met COBI

meerprijs 249,- euro.

Rohloff e-14.

Uniek, snel en faalvrij

Verbind uw eBike of fiets met uw digitale leven. Van muziek streamen tot navigatie en van fitnesstracking tot
telefoneren met Bluetooth-hoofdtelefoons.

Het nieuwe elektronische Rohloff E-14 schakelsysteem zet de norm voor het schakelen van e-bikes transmissies. Nooit eerder
was schakelen zo gemakkelijk, intelligent en comfortabel. Het systeem synchroniseert perfect met de Bosch middenmotoren

Het COBI.Bike-systeem
Het weerbestendige COBI.Bike-systeem maakt van uw Bosch eBike een volledig verbonden smartbike en creëert zo
een heel nieuwe rijervaring. Perfect geplaatst en stevig vastgehouden – op een overzichtelijk stuur, dat een veelheid
aan mogelijkheden biedt!

en de legendarische Rohloff SPEEDHUB 500/14. Zowel Tourfietsers, vakantiefietsers als mountainbikers kunnen nu profiteren
van dit unieke, snelle en faalvrije schakelsysteem!
Met één druk op de knop verminder je automatisch de motorafhankelijke kracht bij de transmissie en laat je de SPEEDHUB
schakelen. Houd je de knop ingedrukt, dan schakelt het E-14-schakelsysteem in volgorde achter elkaar 3-versnellingen uit,
zo nodig door alle 14 versnellingen.

Het COBI.Bike-systeem werkt optimaal samen
met de onderdelen van de Bosch eBike, zodat de
garantieregelingen voor de Bosch eBike-onderdelen bij het gebruik in combinatie met de
producten van COBI.Bike van kracht blijven en
ook toekomstige Bosch eBike-onderdelen
gegarandeerd met COBI.Bike kunnen worden
gecombineerd. Het COBI.Bike-systeem krijgt
regelmatig software-updates en is bovendien gereed voor upgrades, dus steeds
compatibel met nieuwe smartphones.

En sta je stil, dan schakelt het E-14-systeem
automatisch over naar een voorgeprogrammeerde
lage versnelling, om weer te vertrekken in een
lichter verzet. De Rohloff E-14 is het meest efficiënte
en duurzame schakelsysteem voor middenmotor e-bikes.
Voor meer informatie ga naar www.ebikedasoriginal.nl
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ATB & COMMUTE
Sportief krachtig en allround

003
004

 Zeer stabiele wegligging door extra verstevigd aluminium frame
 Zeer wendbaar
 Modern design met in onderbuis geïntegreerde accu
 Geïntegreerde accu zeer goed beschermd tegen spatwater
 Uitsluitend montage van e-bike gecertifieerde onderdelen
 Maximaal toegestaan gewicht van 140 kg
 Geïntegreerde standaardbevestiging (COMMUTE)
 Systeembagagedrager voor tassen en manden (COMMUTE)
 Brede Plus-banden met de sterkste anti-leklaag
 Hermans verlichtingssystemen van 30 tot 100 Lux (COMMUTE)
 Zeer stabiele anti-slip pedalen
 Solide gelaste motorophanging
 Gelaste aluminium uitvaleinden
 Interne kabelgeleiding
 Remsysteem afgestemd op extreme omstandigheden
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ATB 29” intube

ATB 29” outtube

€ 3.299,-

€ 2.899,-

zie specificaties pagina 50/51

zie specificaties pagina 50/51

Pikes Peak

Silverstone

Pacesetter

Imola

48

Laguna Seca

Offroad rijders opgelet

Ideale instap e-ATB

De ATB serie van Ebike Das Original is een lichtgewicht All Terrain Bike. Voorzien van de allernieuwste Bosch Powertube

De ATB outtube, met accu aan het frame gemonteerd, wordt wel de ideale instap e-ATB genoemd. Door het lage

500 Wh en Performance CX motor met een koppel van 75 Nm! Met deze sportieve en veelzijdige hardtail ben je vooral

gewicht en optimale stabiliteit stuur je met speels gemak door bossen en duinen. Met een krachtige ondersteuning

in bos- en duinlandschap helemaal in je element.

van de Performance CX motor (koppel van 75 Nm). En een Bosch Powerpack accu van 500Wh.
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Specificaties ATB

 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

Outtube

€3299

€2899

intube

outtube

€3299

€2899

Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW



Schakelsysteem

Shimano Alivia / Deore 9 speeds





x



Remmen

Shimano BL MT201 schijfremmen





44 cm



x

Accu

Bosch Powertube 500 Wh





46 cm

x



Lader

Bosch snel lader 4Ah





48 cm



x

Bosch standaard lader 2Ah

x

x

50 cm

x



Stuurpen

Ergotec Reverse





53 cm



x

Voorvork

Suntour XCR





Imola rood / zwart glans



x

Banden

Rocket Ron





Pikes Peak blauw / donkerblauw glans



x

Ondersteuning

Tot 25 km/h





Pacesetter koper / antraciet mat

x



Aandrijving

Riem Gates

x

x

Laguna Seca geel / antraciet mat

x



Ketting





Silverstone blauw / zilver glans

x



Display met USB

Bosch Purion





Motor

Bosch middenmotor 36V Performance Line CX 75 Nm





Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Wieldiameter

29”



Framemaat

42 cm

Framekleur

50

Intube

51

commute outtube

commute intube
€ 4.099,-

€ 3.799,-

zie specificaties pagina 54/55

zie specificaties pagina 54/55

Ergotec stuurpen
met Kiox display

Ergotec stuurpen
met Kiox display

Pikes Peak

Silverstone

Lagoona Seca

Pikes Peak

Pacesetter

Naar je werk of op zanderinge bospaden

Soepel over verharde en onverharde wegen

De COMMUTE is een sportieve en stoere alleskunner die die op elke ondergrond zijn weg vindt, verhard en onverhard.

De veelzijdige COMMUTE outtube stuurt je soepel over verharde en onverharde wegen. Je kunt deze alleskunner ook

Je kunt ermee naar je werk en als dat via zanderige bospaden gaat, is dat geen enkel probleem. Ook deze e-bike is

met bepakking rijden. Voortgedreven door een Bosch Powerpack 500 Wh accu en de Performance CX motor (koppel

uitgerust met de nieuwste Bosch Powertube 500Wh en Performance CX motor met een koppel van 75 Nm! De commute

van 75 Nm). De allernieuwste Bosch Kiox display is fraai opgenomen in de stuurpen.

kan ook met bepakking worden gereden.
52

53

Specificaties commute

 = standaard specificatie x = niet beschikbaar

Outtube

€4099

€3799

Intube

Outtube

€4099

€3799

Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW



Schakelsysteem

Shimano XT 11 speed





x



Remmen

Shimano MT500 schijfremmen





44 cm



x

Standaard

Middenstandaard





46 cm

x



Accu

Bosch Powertube 500 Wh





48 cm



x

Lader

Bosch snel lader 4Ah





50 cm

x



Bosch standaard lader 2Ah

x

x

53 cm



x

Stuurpen

Ergotec Commute met ingebouwde Bosch Kiox display





Imola rood / zwart glans



x

Voorvork

Manitou 27,5 Boost





Pikes Peak blauw / donkerblauw glans



x

Koplamp

H-black 100 lux





Pacesetter koper / antraciet mat

x



Achterlicht

Hermans H Trace





Laguna Seca geel / antraciet mat

x



Banden

Supermoto X





Silverstone blauw / zilver glans

x



Bagagedrager

Bagage Racktime





Ondersteuning

Tot 25 km/h





Display met USB

Bosch Kiox





Aandrijving

Riem Gates

x

x

Motor

Bosch middenmotor 36V Performance Line CX 75 Nm





Ketting





Ondersteuningsniveaus

4





Prijzen EUR-Consument

Adviesprijzen incl. 21% BTW

Wieldiameter

28”



Framemaat

42 cm

Framekleur

54

Intube
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De motortechniek van BOSCH

E-Bike Garantie

Max.
draaimoment

by CarGarantie

Laat uw reparatiekosten vliegen!
De E-BikeGarantie by CarGarantie beschermt u tegen
onvoorziene reparatiekosten.
Zo fietst u plezierig met een goed gevoel.

Performance

•
•
•

Max.
draaimoment

Active Plus

Max. motor

•
•
•

3-Sensoren-concept
Minimaal geluid en trillingen
Vijftraps rijmodus

Max. motor

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

Het display van BOSCH

Max.
draaimoment

Active

Max. motor

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

Max.
draaimoment

Performance CX

Max. motor

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

De accu van BOSCH

Uw voordelen:
• uitgebreide bescherming tegen
reparatiekosten voor maximaal 5 jaar
• dekking van de 17 belangrijkste
onderdelen (bv. accu, motor,
versnellingen …)

Nyon

• geen vooruitbetaling voor reparaties
bij schade
• looptijd van 12, 24 of 36 maanden
• geldig in heel Europa
• waardestijging van uw e-bike

Vraag uw fietsdealer naar de
E-BikeGarantie by CarGarantie!

CarGarantie is de officiële partner van
EBIKE. DAS ORIGINAL.

• Motorondersteuning
naar wens
• Alles in één
overzicht
• Comfortable
routeplanning
• Smartphone-functies

Intuvia

• Hoogste
bedieningsomfort
• Ideaal voor
onderweg
• Leesbaarheid

Purion
• Overzichtelijk
display
• Optimale
leesbaarheid
• Eenvoudige
diagnose

PowerTube 500

• Geminimaliseerde
tijdloze look
gepaard met zeer
doordachte techniek

PowerPack 500
PowerPack 400

• Bagagedrager accu
• Eenvoudig opbergen
en laden

PowerPack 500
PowerPack 400

• Frame accu
• Uitstekende
accu-efficientie
57

Wat is de actieradius
van de acculading?

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.

Voor veel eBikers is dat een centrale vraag. Er
is geen eenduidend antwoord op. Er zijn net

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

zoveel invloedsfactoren als dat de actieramet 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

zo laag mogelijk te houden.

verschillende omstandigheden:

De levensduur van de Bosch-accu’s wordt vooral beïnvloed

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

door de aard en duur van het gebruik. Net als elke lithium-ion

kunnen de accu’s worden gebruikt zonder dat ze opnieuw moeten worden opgeladen. Voor

accu veroudert ook een Bosch accu op natuurlijke wijze, zelfs

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

van hun laadniveau op elk moment willekeurig kort worden geladen. Het onderbreken van
de laadprocedure is niet schadelijk voor de accu. Volledige ontlading is niet nodig.

wanneer deze niet wordt gebruikt.

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

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

trajecten rijden met een zo gelijkmatig mogelijke snelheid.

Versnellingen – Juist schakelen maakt ook eBiken 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.

Bosch kunt u een typische actieradius berekenen op basis van

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

Bandenspanning – De rolweerstand kan worden geminimaliseerd door de correcte bandenspanning.
Tip: maximaliseer uw actieradius door uw banden maximaal op spanning te brengen.

bosch-ebike.nl/actieradius

dienstjaren. Het intelligente, elektronische Battery Management System (BMS) beschermt
Factoren die de
levensduur verkorten:

Factoren die de
levensduur verlengen:

 Intensief gebruik
 Opslag bij omgevingstemperatuur > 30 °C
 Langere opslag in volledig

 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

geladen of ontladen
toestand
 Parkeren van de eBike in
de felle zon

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 chargers zijn in verschillende capaciteiten en prestatietypen
verkrijgbaar 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

Indicatie motorvermogen – Boordcomputers Nyon en

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

Intuvia en Kiox bieden u een indicatie van het motorvermogen.

een koude garage ontlaadt.

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

Energie-inhoud Wh

dius groot is. Van minder dan 20 kilometer

Tips voor veel
gezamenlijke kilometers

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

Simpelweg goedkoop – Bosch Akkus zijn een goedkope aandrijvingsoplossing. Een
volledige lading van een groot PowerPack 500 kost minder dan 15 cent (aanname:
milieustroomtarief met 27 cent per kWh).

Leeftijd / laadcyclussen

prestaties van een accu af, omdat de elektrische weerstand

Efficiënt, betrouwbaar en de modernste techniek – er zijn

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

hoger wordt. In de winter moet daarom rekening worden

goede redenenwaarom de eBike-accu’s van Bosch tot de meest

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

gehouden met een lagere actieradius.

populaire modellen behoren. Dit zijn de belangrijkste:

u ter beschikking.
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EBIKE FACTORY
Liessentstraat 2c
5405 AG Uden

info@ebikedasoriginal.nl
www.ebikedasoriginal.nl

Consumentenlijn
0413-767015

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,
producten, die worden weergegeven in deze brochure. Aan deze brochure kan onder
geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend. Alle vermelde adviesprijzen zijn
inclusief BTW, exclusief rijklaarmaakkosten en gelden vanaf 1 september 2018.
Voorgaande prijzen komen hiermee te vervallen.
Versie 2

uw Ebike dealer:

