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30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE2021 series benelux

Je wordt niet zomaar 
de best geteste e-bike
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“Geweldige e-bike! 
Hoogwaardig gebouwd met 

een 10 voor rijstabiliteit"

Bron: ANWB e-bike-test - 2020

“Een top e-bike!
Op alle onderdelen 

als ‘zeer goed’ beoordeeld."

Bron: De Telegraaf Nationale 

E-bike-test - 2019

“Uitstekende fiets, 
met zeer goed rijgedrag.

Bron: De Telegraaf Nationale 

E-bike-test - 2018

dede

nationalenationale
FIETSTESTFIETSTEST

de

nationale
FIETSTEST

testwinnaar 2019
e-Bike categorie 2

20182018
E-BIKE CATEGORIE 3E-BIKE CATEGORIE 3

TESTWINNAARTESTWINNAAR

De pers over 
Ebike Das Original
Ebike Das Original is een modern e-bike merk met veel specia-

listische ervaring. In korte tijd heeft het merk internationaal naam 

gemaakt, met sterk groeiende verkopen. De internationale pers 

speelt daar ook een belangrijke rol in. Zij riepen ons al meerde-

re malen uit tot overtuigende testwinnaar. Zo werden we twee 

keer achter elkaar testwinnaar in de Nationale E-bike test van de 

Telegraaf & Fietsersbond (2018 en 2019). De ANWB beoordeel-

de ons in 2019 als hoogwaardige top E-bike, met een 10 voor 

rijstabiliteit. En eerder was Ebike Das Original al winnaar bij het 

ook zeer gründlich testende Duitse Elektro Rad. Heel opvallend in 

de testen was steevast de hoogste beoordeling door de ge-

bruikers, die onze E-bikes vaak ook als mooiste e-bike bestem-

pelden. Het bevestigt onze missie: betaalbare premium e-bikes 

aanbieden waar je trots op bent en gewoon niet meer vanaf wilt 

stappen.

Fietstest 2020 

Ebike Das Original | C004+ Advanced

BESTE

R

KOOP

"Het is een topfiets, 
maar ook een topprijs." 

Zithouding en comfort zijn uitmuntend. 

Bron:  ADR Fietstest
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Handgemaakt met

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

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

wetse lopende band. Op één werkplek wordt de gehele 

e-bike in elkaar gezet en is de betrokken constructeur 

volledig verantwoordelijk voor de eindkwaliteit, die wordt 

bekrachtigd met een 100% kwaliteitspas. Deze moderne 

productiewijze maakt ook het individualiseren van e-bikes 

beter mogelijk.

3

De eerste premium 

e-bike uit Duitsland 

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

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

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

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

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

Met uitzonderlijk goede rijeigenschappen, hoogwaardige componenten 

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

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

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

frame, 4 jaar op de accu, 4 jaar op enviolo en 2 jaar op alle 

overige componenten. 
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2021 
series

Gewoon nieuwe dingen beleven: De wil om te ontdekken kent geen grenzen. 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. 

De Ebike Das Original CITY  geeft vaart aan het dagelijks leven en breidt de actieradius uit voor spontane uitstapjes. De 

stille, maar niettemin krachtige drive unit biedt duidelijk extra rijplezier. Geen storende bijgeluiden, nauwelijks waarneembare trap-

weerstand boven 25 km/u - zo eenvoudig is beleven en ontdekken.

Of het nu gaat om sportief door de natuur fietsen, naar het werk pendelen of ontspannen voor het plezier rondrijden: de  

Ebike Das Original TOUR levert altijd op het juiste moment de juiste ondersteuning. De drive unit Performance Cruise  

ondersteunt met een maximaal draaimoment van 65 Nm tot 25 km/u en wordt gekenmerkt door een natuurlijk sportief rijge-

voel. Daarmee is het ook in bergachtig terrein met volle teugen genieten. 

Ebike Das Original TREKKING, de ideale sportieve metgezel tijdens lange toertochten. De vele versnellingen en slimme in-

novaties maken deze Ebike Das Original een sportieve kilometervreters. Krachtiger dan ooit tevoren: het tot 85 Nm verhoogde 

draaimoment heeft een voelbare invloed op het rijgedrag. Voor een aanstekelijke rijbelevenis: natuurlijker, intuïtiever, krachtiger en 

een absolute benchmark in deze klasse.

De Ebike Das Original OFFROAD zorgt voor een unieke eMTB-belevenis: compact, licht en met meer power combineert 

deze drive unit hoogwaardige materialen, een enorm krachtige aandrijving en high-end sensoren. Daarmee krijgt eMountain-

biken op de trail een geheel nieuwe dimensie. Vooral bij lage trapfrequenties kunnen eBikers sneller accelereren, het wegrijden 

op steil terrein is aanzienlijk makkelijker. Bij hogere versnellingen heeft de eMountainbiker direct meer power ter beschikking.

Met de drive unit Performance Speed worden hoge snelheden nog sneller bereikt – en zijn lange afstanden een peulenschil. De drive unit 

ondersteunt speedpedelecs tot 45 km/u en versnelt de dagelijkse ritten vanaf modeljaar 2021 met een maximaal draaimoment van 85 Nm.

City
Classic 

pagina 10 - 11 

Classic Plus 
pagina 12 - 15

Intube
pagina 20 - 23

Tour
Intube

pagina 28 - 33

Trekking
Advanced 

pagina 38 - 41 

Intube
pagina 42 - 44

Speed Pedelec
pagina 46 - 49

Offroad
Intube

pagina 52 - 59
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 4 jaar accu garantie

 4 enviolo garantie

 30 jaar frame garantie

 Duitse kwaliteit

 Handgemaakt door één persoon

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIEDe kwaliteit van het frame en de componenten maken samen een topkwaliteit 

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

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

van Shimano, Enviolo, Trelock, Lezyne, Rohloff, Ergotec, Satori, Continental, 

Schwalbe, Suntour, ABUS, KMC, Gates, Rockshox en Racktime.

2021 series
Alleen het beste is goed genoeg. Met die insteek is de nieuwe Ebike Das Original 

2021 series wederom ontwikkeld, met nieuwe frametechnologie, innovatieve 

techniek, hoge functionaliteit en fraai design.

Voelt goed 
en fietst 
fantastisch!
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Wave 010
Zwart blauw mat

Genieten van elke rit
De City Active is vooral een comfortabele e-bike. Geschikt 

voor een ritje naar de supermarkt maar net zo gemakkelijk voor 

langere tochten door de natuur. De lage instap is comfortabel 

en de zitpositie heel ontspannen. 

Dankzij het heel solide frame en de hoogwaardige onderdelen 

van uitsluitend A-merken is het rijgedrag typisch Ebike Das 

Original: ongeëvenaard! De City Active is onder meer voorzien 

van krachtige hydraulische schijfremmen en een eenvoudig te 

bedienen Bosch Purion zijdisplay. Zeer scherp geprijsd vanaf 

€2499,00.

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

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

010

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €84

Schakelsysteem Shimano Nexus 7 Speed

Accu Bosch PowerPack Rack 400Wh

Motor Bosch middenmotor Active 40Nm 

Lader Bosch 2Ah 

Display met USB Bosch Purion 

Wieldiameter 28” 

Framemaat Wave 44 cm 

48 cm 

52 cm 

56 cm 

60 cm 

Framekleur Wave Zwart blauw mat 

Wijnrood zwart glans 

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

City Classic Active specificaties

meer 010

P rijzen €2499

€84

Nexus 7 Speed

400Wh

Aandrijving Ketting 

Remmen Shimano MT200 schijfremmen 

Stuurpen Ebike verstelbaar 

Voorvork SR Suntour NEX-E25 

Zadelpen Ebike verend 

Koplamp Marwi UN-4270 50Lux 

Achterlicht Marwi 

Banden Schwalbe Energizer Plus 47-622 

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready 

Kettingkast Gesloten 

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

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Wave 

Wave 010
Wijn rood 

zwart glans

City Classic Active
De 010 vanaf €2499,00
Zie specificaties op pagina 11

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE
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Diamant 009
Ancraciet zwart 

rood mat

Wave 009
Titanium 

zwart glans

Wave 008 26'
Blauw grijs 
zwart glans

Uw allround dagelijkse vriend

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

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

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

Geroemd in testen en het meest verkochte model van Ebi-

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

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

markt beoordeeld met een tien. 

Met een goed afleesbare Bosch Intuvia display en een 

heerlijke zitpositie. Kortom een e-bike die alles biedt om 

heerlijk ontspannen te fietsen. Met keuze uit twee stoere 

kleuren.

8,1

De 009 vanaf €2749,00
Zie specificaties op pagina 14 en 15

City Classic Active Plus

Wave 009
Antraciet zwart rood mat
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009 008 26"

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2749 €2799

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €90 €90

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Nexus 8

Accu Bosch PowerPack Rack 400Wh  

Bosch PowerPack Rack 500Wh =+ €200 -

Motor Bosch middenmotor Active Plus 50Nm  

Lader Bosch 2Ah  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay  

Wieldiameter 28”  -

26” - 

Framemaat Wave 44 cm  

48 cm  -

52 cm  -

56 cm  -

60 cm  -

Framemaat Diamant 50 cm  -

55 cm  -

60 cm  -

65 cm  -

Framekleur Wave Antraciet zwart rood mat  -

Titanium zwart glans  -

Blauw grijs zwart glans - 

Framekleur Diamant Antraciet zwart rood mat  -

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

City Classic Active Plus specificaties

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zeroIntube performance

comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Wave Diamant

009 008 26"

Dutch €2749 €2799

€90 €90

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Nexus 8 Speed

Accu Bosch PowerPack Rack 400Wh  

Bosch PowerPack Rack 500Wh =+ €200 -

Aandrijving Ketting  

Remmen Shimano MT200 schijfremmen  

Stuurpen Ebike verstelbaar  

Voorvork SR Suntour NEX-E25  -

Vast - 

Zadelpen Ebike verend  

Koplamp Marwi UN-4270 50Lux  

Achterlicht Marwi  

Banden Schwalbe Energizer Plus 47-622  -

Continental Contact Cruiser 55-559 - 

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready  

Kettingkast Gesloten  

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

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

krachtige ondersteuning en een hoge actieradius. 

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

Ebike Das Original aan te melden via de site: 

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

Uniek
          4 JAAR GARANTIE OP DE ACCU

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

Duitse kwaliteit
              30 JAAR GARANTIE OP FRAME

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

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

De hoge stijfheid zorgt voor rijeigenschappen die klantverwachtingen steeds weer overtreffen, ook bij hogere snelheden. De modeljaar 2021 

frames zijn 40% stijver dan daarvoor, lichter en slanker. Ebike Das Original intube frames hebben een nieuwe achterpad met een nieuwe 

kettingspanner. Het spannen is nu heel eenvoudig met een stelschroef in de achterpad. Slim is ook de bevestiging die nu standaard in het 

frame is opgenomen voor de standaard. Op de achterpad zit nu ook een montage punt aan de binnenkant voor de bagagedrager. Verder zit 

er een opening in het frame waar de Gates Riem doorheen kan.  Alle frames hebben 30 jaar garantie en weerspiegelen daarmee de hoog-

ste kwaliteit van Ebike Das Original. Het maximale draagvermogen is gegarandeerd tot 140 kg.
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De intube active plus is een voorbeeld van de nieuwe generatie 

e-bikes, met een erg gunstige prijskwaliteitsverhouding. Wat 

direct opvalt is het innovatieve intube frame, waarin de accu 

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

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

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

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

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

door de Bosch 400 of 500Wh accu. Gemak en veiligheid is 

geborgd met een gesloten kettingkast en zeer goed vertragen-

de schijfremmen.

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

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

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

Wave
Antraciet grijs 

zwart zilver mat

Perfecte harmonie in vorm en functie

Wave
Wit blauw 

mat

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

Wave
Wijnrood 

zwart glans

City Intube Active Plus
De 007 vanaf €2999,00
Zie specificaties op pagina 22 en 23 
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007 007+

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2999 €3499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €94 €106

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Shimano Nexus 8 Speed

Accu Bosch PowerTube 400Wh  -

Bosch PowerTube 500Wh + €200 

Motor Bosch middenmotor Active Plus 50Nm  

Lader Bosch 2Ah  

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay  

Wieldiameter 28”  

Framemaat Wave 45 cm Wave 

Wave & Diamant 50 cm Wave 

Wave & Diamant 55 cm Wave 

Wave & Diamant 60 cm Wave 

Framekleur Wave Antraciet grijs zwart zilver mat  

Wijnrood zwart glans  

Wit blauw mat  -

Framekleur Diamant Antraciet grijs zwart zilver mat - 

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

City Intube Active Plus specificaties

007 007+

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €2999 €3499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 54 €94 €106

Schakelsysteem Shimano Nexus 8 Speed Shimano Nexus 8 Speed

Accu Bosch PowerTube 400Wh  -

Bosch PowerTube 500Wh + €200 

Aandrijving Ketting  -

Riem Gates - 

Remmen Shimano MT 200 schijfremmen  

Stuurpen Ebike verstelbaar  

Voorvork SR Suntour NEX-E25  

Zadelpen Ebike verend  

Koplamp Marwi UN-4270 50Lux  

Achterlicht Marwi  

Banden Schwalbe Energizer Plus 47-622  

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready  

Kettingkast Gesloten  -

Open - 

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

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Wave Diamant
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Nieuws in 2021
Ebike Das Original staat niet stil. Innovatie is een van onze belangrijkste drivers, 

waarmee we in korte tijd een vaste waarde zijn geworden binnen het premium 

segment van e-bikes. Keer op keer is dat bevestigd in nationale en internationale 

e-bike tests. Ook dit jaar werd Ebike Das Original in de AD-test als ‘Beste Koop’ 

beoordeeld. Het jaar 2021 brengt weer veel nieuws. Over nieuwe modellen, moto-

ren en slimme detailverbeteringen. U leest het hier. 

NIEUW: TREKKING EN ADVANCED

Trekking bikes zijn stoere en sportieve e-bikes waarmee je op vrijwel elk wegdek uit 

de voeten kunt. Ebike Das Original ontwikkelde een volledig nieuwe serie TREK-

KING Intube e-bikes. Aangedreven door de nieuwste Bosch Performance CX mo-

tor met een koppel van 85 Nm. Samen met de brede 55 mm allroad antilekbanden 

is elke heuvel kinderspel. Soepel en snel schakelen gaat met een licht schakelende 

derailleur of met de onverwoestbare Rohloff E14-naaf. Wie nog meer schakel-

gemak wil, kiest voor de Enviolo Hi-Sync, die volledig automatisch functioneert 

(alléén bij Ebike Das Original met 4 jaar garantie). Ook riemaandrijving is mogelijk. 

Er is keuze uit de TREKKING ADVANCED  en de nog exclusievere TREKKING 

PRO modellen.  

NIEUW: GRAVEL E-BIKES

Nieuw zijn ook de GRAVEL e-bikes van Ebike Das Original. Heel geschikt voor 

vele soorten wegen en ondergrond en rijden erg sportief. Voorzien van een 

gebogen racestuur en de nieuwe Bosch Performance CX motor. Let ook op de 

handige en zeer lichte bagagedrager waar tassen aan kunnen hangen. Ideaal voor 

woon-werkverkeer en fietsvakanties.

TOUR & TREKKING 

Less is more. Dat was de insteek bij de ontwikkeling van nieuwe aluminium dub-

belwandige 70-mm spatborden. Ze zien er fraai uit en zijn licht maar toch sterk. 

Bevestiging kan daardoor aan de vernieuwde Racktime-bagagedrager, zonder 

spatbordstangetjes. De TOUR & TREKKING serie van Ebike Das Original hebben 

als eerste deze nieuwe spatborden, die ook mooi passen bij de robuuste 55 mm 

ballonbanden. Erg handig zijn de bijbehorende dubbele fietstassen die je er zo 

aanhangt en afhaalt.

Ook de kettingspanner is vernieuwd. Het spannen is nu heel eenvoudig met de 

stelschroef in de achterpad. 

Slim is ook de bevestiging die nu standaard in het frame is opgenomen voor de 

standaard. Op de achterpad zit nu ook een montagepunt voor de bagagedrager.

Speedlifter Pro op 
Tour-serie 
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 PRO. Dat gaat binnen enkele se-

conden 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.
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Nog krachtiger
Meer kracht voor 
Lange afstanden 
Nog vlotter op de plaats van bestemming: 

vanaf modeljaar 2021 ondersteunt de krach-

tige motor de Drive Unit Performance Speed 

met een maximaal draaimoment van 85 Nm 

en zorgt op die manier voor meer stuwkracht. 

Less is more: het innovatieve aandrijvings-

systeem bespaart gewicht en ruimte. Daar-

mee zijn eBikers niet alleen stijlvol op weg, 

maar profiteren ze ook van soepel bedie-

ningsgemak. De drive unit Performance 

Speed weegt slechts 2,9 kg.

Nieuw

Mooi design
verrijkt je leven

Bestempeld als 
mooiste e-bike

Mooi design verrijkt je leven. Ebike Das 

Original wordt in reviews vaak als mooiste 

e-bike bestempeld. Door de vormgeving 

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

frame opgenomen accu en de hoogwaardige 

componenten van A-merken die ook waarde 

hechten aan een fraai en tijdloos design.
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De hoogwaardige, met kool-
stofvezels versterkte riemaan-
drijving is schoon, duurzaam en 
vraagt nauwelijks onderhoud.

De krachtige Bosch Perfor-
mance 65 Nm motor, die 
veel lichter en stiller is dan zijn 
voorganger. 

Nieuw
In deze e-bike is het beste van Ebike Das Original verenigd. 

Laten we beginnen met de looks: Het fraaie en sportief ogende 

frame, waarin de nieuwste frametechnologie is verwerkt. De 

intube Bosch accu van 500 of 625 Wh die onzichtbaar in het 

frame is verwerkt. De smaakvolle two-tone kleurstellingen en 

de weggewerkte details die een cleane look geven. 

Ebike Das Original wordt in alle testen geroemd om de super-

stabiele rijeigenschappen en de ideale zitpositie en dat geldt in 

het bijzonder voor de Tour Performance. Door de unieke geo-

metrie en stijfheid van het frame. Veiligheid is gewaarborgd met 

hydraulische Shimano schijfremmen en duurzame Continental 

antilek 55 mm allroad ballonbanden. De Tour heeft ook nieuwe 

70 mm dubbelwandige aluminium spatborden die licht en toch 

heel stijf zijn, met daardoor minder bevestigingspunten. 

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

Het stuur in hoogte verstellen 
gaat in een handomdraai met 
de Speedlifter Twist Pro (op 
de Enviolo-modellen). Ideaal 
ook bij het stallen in een kleine 
ruimte en het vervoeren van 
de e-bike in of op de auto. 

Wave 004
Warm grafit zwart mat

Ervaar de top van Ebike das Original

De 004 vanaf €3499,00
Zie specificaties op pagina 32 en 33

Tour Intube 
Performance

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

Wave 004+
Wit blauw

zwart glans

Diamant 002
Jeans blauw
zwart glans
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Dit is een bijzondere uitvoering van de Tour Intube Performance. Met een 

opvallende kleurencombinatie van mat okergeel met titanium. De aandrij-

ving verloopt via een sterke Gates-riem, die 10.000 km meegaat zonder on-

derhoud. Zelfs onder kracht bergop schakelen kan met de nieuwste Shima-

no Nexus 5 naaf, speciaal ontwikkeld voor e-bikes en dus extra solide. 

De kracht komt uit de stille Bosch Performance motor met 65 Nm die gevoed wordt 

door een uitneembare 500 Wh Bosch accu. In alle weersomstandigheden ben je goed 

beschermd door de nieuwe 70 mm dubbelwandige aluminium spatborden die door 

de hoge stijfheid minder bevestigingspunten vragen. Leuk is de bijpassende zwart 

met okergele dubbele e-bike fietstas die standaard wordt meegeleverd. Deze tas is 

heel gemakkelijk te plaatsen en weer af te nemen, dankzij het Racktime-kliksysteem.

In ‘Limited Edition’

De 004 €3899,00
Zie specificaties op pagina 32 en 33

Tour Intube 
Performance

Wave
Grijs metallic 

geel mat

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE
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Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, alluminium spatborden en een middenstandaard.

Met fietstas

002 E+ 002+ 004+ LTD 004+ 004 004

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4699 €4199 €3899 €3799 €3799 €3499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €128 €116 €116 €110 €110 €106

Schakelsysteem Enviolo Enviolo Shimano Shimano Enviolo Shimano

H-Sync automaat handbediend Nexus 5 Nexus 5 City Nexus 5

Accu Bosch PowerTube 500Wh -     

Bosch PowerTube 625Wh  + €200 - + €200 - -

Motor Bosch middenmotor Performance 
65Nm

     

Lader Bosch 2Ah bij 500Wh -     

Bosch 4Ah bij 625Wh   -  - -

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay      

Wieldiameter 28”   Wave   

Framemaat Wave 45 cm   Wave   

Wave & Diamant 50 cm   Wave   

Wave & Diamant 55 cm   Wave   

Wave & Diamant 60 cm   Wave   

Framekleur Wave Warm grafiet zwart mat - - -   

Wit blauw zwart glans - - -   

Grijs metallic geel mat    - - -

Jeans blauw zwart glans   - - - -

Framekleur Diamant Warm grafiet zwart mat - - -   

Jeans blauw zwart glans   - - - -

Tour Intube Performance specificaties 

Met fietstas

002 E+ 002+ 004+ LTD 004+ 004 004

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4699 €4199 €3899 €3799 €3799 €3499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 54 €128 €116 €116 €110 €110 €106

Schakelsysteem Enviolo Enviolo Shimano Shimano Enviolo Shimano

H-Sync automaat handbediend Nexus 5 Nexus 5 City Nexus 5

Accu Bosch PowerTube 500Wh -     

Bosch PowerTube 625Wh  + €200 - + €200 - -

Aandrijving Riem Gates     - -

Ketting - - - -  

Remmen Shimano MT 200 schijfremmen      

Stuurpen Schulz Speedlifter Twist Pro SDS   - -  -

Ebike verstelbaar - -   - 

Voorvork Suntour NVX 30      

Zadelpen Ebike Elegance-LT      

Koplamp Lezyne Mini E65 210 Lumen      

Achterlicht Trelock      

Banden Continental Contact Cruiser RX 55-622      

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready      

Kettingkast Gesloten - - - -  

Open     - -

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

Fietstas Ebike Gelberberg dubbel 32 liter, afneembaar - -  - - -

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Wave Diamant
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SHIMANO E-Bike Getriebenabe              
NEXUS INTER-5E 

NEXUS INTER-
8

NEXUS INTER-
5E

NEXUS Inter 8 307%

NEXUS Inter 5E 263% 

NEXUS Inter 7 244%

Gang-Abstufung Entfaltungsbereich

2019 LAUNCH | E-BIKE

Nexus inter-5E  
Speciale naaf voor e-bikes

Shimano ontwikkelde deze nieuwe versnellingsnaaf speciaal voor e-bi-

kes met middenmotor. De schakelprestaties zijn merkbaar beter dan die 

van de Nexus  Inter-7 en 8, met name bij het opschakelen onder hoge 

belasting. De nieuwe  naaf is bovendien sterker en duurzamer en kan 

de hogere krachten beter aan.  Ook is de overbrengingsverhouding veel 

beter afgestemd op een e-bike.

Rohloff e-14     
Uniek, snel en betrouwbaar

Het nieuwe elektronische Rohloff E-14 schakelsysteem verhoogt de lat voor het 

schakelen van e-bikes transmissies. Nooit eerder was schakelen zo gemakkelijk, 

intelligent en comfortabel. Dit alles gecombineerd met de legendarische Rohloff 

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

middenmotoren en de legendarische Rohloff SPEEDHUB 500/14. Zowel 

Tourfietsers, vakantiefietsers als mountainbikers kunnen nu profiteren van het

unieke, snelle en faalvrije schakel-systeem! 

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

transmissie te verminderen en de SPEEDHUB te laten schakelen. Als de knop inge-

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

3-versnellingen uit, indien nodig door alle 14 versnellingen.

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

voorgeprogrammeerde versnelling om zo opnieuw te starten in een lichter verzet. 

De Rohloff E-14 is het meest efficiënte en duurzame schakelsysteem dat beschik-

baar is voor middenmotor E-bikes.

Enviolo     
Traploos automatisch schakelen 

Traploos schakelen – Net zo eenvoudig als het draaien aan de volumeknop van de radio.

Het revolutionaire NuVinci Optimized™ versnellingssysteem garandeert een ontspannen rit en een soepele, traploze overgang van de ene naar de 

andere versnelling met letterlijk niet meer dan een kleine handbeweging. NuVinci® technologie betekent: minder aandacht voor de bediening van de 

fiets en meer focus op wat echt belangrijk is! Het verkeer of gewoon de schoonheid van het omringende landschap.

Bovendien zijn onze producten bijna onderhoudsvrij omdat het op zichzelf staande systemen zijn. Ze zijn specifiek toegerust voor de hoge vermo-

gens van een e-bike en geschikt voor riemaandrijving. Vraag uw Ebike Das Original dealer naar de NuVinci Optimized-naven en probeer het zelf.

Om in aanmerking te komen voor de 4 jaar enviolo garantie dient u de nieuwe Ebike Das Original aan te melden via de site:  

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

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

• De Top-Normal constructie activeert het schakelondersteuningsmechanis-

me sneller.

• Het aandrijfmechanisme heeft een lager met grotere loopringen en grotere rol-

lichamen. Ook zitten er  zes uitstulpingen aan de binnenkant van de tandkrans, 

resultaat is een betere verbinding met het aandrijfmechanisme en verdeling van 

de krachten op de tandkrans. 

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

planeetwiel dat zorgt voor extra stabiliteit. Bovendien gaat de constructie lan-

ger mee omdat de belasting nu wordt verdeeld over vier tandwielen in plaats 

van drie. 

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

Dit is minder dan de 307% van de NEXUS INTER-8 naaf, maar met een goe-

de reden: de meeste E-BIKE-gebruikers hebben geen versnellingen met gro-

te reductie nodig, omdat ze door de aandrijfeenheid worden ondersteund.
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Sportieve e-bike die je grenzen laat verleggen
Wie comfort en sportiviteit zoekt, vindt de advanced powerpack 

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

ontworpen voor de sportievere fietser. Het gaat om een 

volledig nieuw model met het imposante Bosch Powerpack 

500 Wh dat stoer aan het solide frame is bevestigd.  

Leverbaar met de nieuwe Performance CX 85Nm Bosch 

motor, waarmee u echt grenzen verlegt. Ook leverbaar met de 

nieuwe Shimano N5 versnellingsnaaf, die speciaal ontwikkeld 

is voor e-bikes. De zitpositie is perfect afgestemd op sportief 

rijden en biedt ook op lange afstanden veel comfort. Wilt u 

riemaandrijving? Ook dat is mogelijk, met de voordelen van 

weinig onderhoud.

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

De nieuwe Bosch Performan-
ce CX 85Nm is extra krachtig 
en toch 1100 gram lichter én 
een stuk stiller dan zijn voor-
ganger.

Nieuw

Wave
Zilver neon rood glans

Trekking Advanced 
Performance CX
De 004 vanaf €3499,00
Zie specificaties op pagina 40 en 41

Diamant
Zilver neon rood glans

Mixt
Nacht blauw hemelsblauw gland

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE
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002 E+ 002+ 004+ 006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4499 €4099 €3799 €3499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €128 €116 €110 €106

Schakelsysteem Enviolo Enviolo Shimano Shimano

H-Sync automaat handbediend Nexus 5 Alivio 9

Accu Bosch PowerPack 500Wh 500Wh 500Wh 500Wh

Motor Bosch middenmotor Performance CX 85Nm    

Lader Bosch 2Ah    -

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay    

Wieldiameter 28”    

Framemaat Wave & Mixt 45 cm    

Wave + Mixt + Diamant 50 cm    

Wave + Mixt + Diamant 55 cm    

Diamant 60 cm    

Framekleur Zilver neon rood glans    

Nacht blauw hemelsblauw glans    

Trekking Advanced Performance CX specificaties 
Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, alluminium spatborden en een middenstandaard.

002 E+ 002+ 004+ 006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4499 €4099 €3799 €3499

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 54 €128 €116 €110 €106

Schakelsysteem Enviolo Enviolo Shimano Shimano

H-Sync automaat handbediend Nexus 5 Alivio 9

Accu Bosch PowerPack 500Wh 500Wh 500Wh 500Wh

Aandrijving Riem Gates    -

Ketting - - - 

Remmen Shimano MT 400 en 420 schijfremmen    

Stuurpen Ebike verstelbaar    

Voorvork Suntour XCR 34    

Zadelpen Ebike Trident 30.9 Star    

Koplamp Lezyne Mini E65 210 Lumen    

Achterlicht Trelock    

Banden Continental Contact Cruiser RX 55-622    

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready    

Kettingkast Open    

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

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Wave Mixt Diamant
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Wave 
Donker grijs zwart mat

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

Lange en avontuurlijke fietstochten met bepakking maken in elke 

jaargetijde, dat kan met de Trekking Pro. De Bosch Performance 

Line CX-aandrijving (85 Nm en tot 340% van je eigen kracht!) met 

Bosch 625 Wh accu zorgt voor een krachtige en heel goed gedo-

seerde trapondersteuning die de steilste helling tot kinderspel maakt. 

Schakelen gaat subliem met de onverwoestbare elektronische 

Rholoff E14 naaf. Voor gebruik als forens (woonwerk-verkeer) kan 

ook gekozen worden voor de Enviolo Hi-Sync die volledig automa-

tisch functioneert (alléén bij Ebike Das Original met 4 jaar garantie).

Geen ketting maar een onverwoestbare Gates- riem zorgt voor 

10.000 zorgeloze kilometers zonder onderhoud. De stijve, dubbel-

wandige aluminium spatborden en de brede gripvaste allroad ban-

den maken deze trekking e-bike uiterst geschikt voor zowel verharde 

als onverharde wegen.

Comfortabel naar verre bestemmingen

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

Diamant
Donker grijs zwart mat

Mixt
Donker grijs zwart mat

Mixt
Wit rood glans

De nieuwe Bosch Performan-
ce CX 85Nm is extra krachtig 
en toch 1100 gram lichter én 
een stuk stiller dan zijn voor-
ganger.

Nieuw

Trekking Intube 
Performance CX 
De 006 vanaf €3599,00
Zie specificaties op pagina 44 en 45
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001 E+ 002 E+ 002 + 003 006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €6199 €4699 €4399 €3899 €3599

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €160 €128 €122 €110 €106

Schakelsysteem Rohloff Enviolo Enviolo Shimano Shimano

E14 autom H-Sync automaat handbediend Deore 11 Alivio 9

Accu Bosch PowerTube 625Wh 625Wh 625Wh 625Wh 500Wh

Motor Bosch middenmotor Performance CX 85Nm     

Lader Bosch 4Ah     

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay     

Wieldiameter 28”     

Framemaat Wave & Mixt 45 cm     

Wave + Mixt + Diamant 50 cm     

Wave + Mixt + Diamant 55 cm     

Diamant 60 cm     

Framekleur Donker grijs zwart mat     

Wit rood glans - - -  Wave  Wave

Trekking Intube Performance CX specificaties
Alle modellen zijn voorzien van een Abus Ringslot ART, zwart leren handvatten, alluminium spatborden en een middenstandaard.

001 E+ 002 E+ 002 + 003 006

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €6199 €4699 €4399 €3899 €3599

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 54 €160 €128 €122 €110 €106

Schakelsysteem Rohloff Enviolo Enviolo Shimano Shimano

E14 autom H-Sync automaat handbediend Deore 11 Alivio 9

Accu Bosch PowerTube 625Wh 625Wh 625Wh 625Wh 500Wh

Aandrijving Riem Gates    - -

Ketting - - -  

Remmen Shimano MT 400 en 420 schijfremmen     

Stuurpen Ebike verstelbaar     

Voorvork Suntour XCR 34     

Zadelpen Ebike Trident 30.9 Star     

Koplamp Lezyne Mini E65 210 Lumen     

Achterlicht Trelock     

Banden Continental Contact Cruiser RX 55-622     

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready     

Kettingkast Open     

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

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Wave Mixt Diamant
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Ebike Das Original verbreedt haar assortiment van handgemaakte premium 

E-bikes met de eerste Speed Pedelec: de SHS002+. Ebike Das Original 

waarborgt de kwaliteit, veiligheid en rijeigenschappen met een zeer stijf licht-

gewicht frame uit Hydroform-Aluminium, de Bosch New Performance CX 

HS motor in combinatie met Enviolo en Gates CDX, een Intube batterij 

van 500Wh met de optie voor een extra 500Wh batterij op het frame, en 

Bosch Magura ABS (anti-blokeersysteem) dat voldoet aan de nieuwe 

veiligheidseisen voor pedelecs. Ook de overige componenten van deze 

Pedelec zijn van hoge kwaliteit, zoals de Busch & Müller verlichting (150 

Lux) en de brede Continental City/Cruise E 47 buitenbanden. Voor rijders in 

heuvelachtig of bergachtig gebied is een SHS003 Shimano XT-uitvoering 

op bestelling leverbaar.

Tot 1000 wh accu en standaard met bosch magura ABS

SHS002+ 1000Wh
Route 66

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

Met een maximaal draaimo-
ment van wel 85 Nm en een 
gering gewicht van slechts 2,9 
kg; ontwikkeld voor dynami-
sche ondersteuning bij dage-
lijkse activiteiten of vrijetijds-
besteding. Hoge snelheden 
worden snel bereikt – perfect 
om moeiteloos lange afstan-
den af te leggen.  

Nieuw

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

SHS002+ 500Wh 
Route 66 

30 JAAR
FRAME
GARANTIE

4 JAAR
ACCUGARANTIE

4 JAAR
ENVIOLO
GARANTIE

De SHS003 vanaf €4999,00
Zie specificaties op pagina 48 en 49

Speed Pedelec
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Gates Gates

SHS002+ SHS002+ SHS003 SHS003

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €6499 €5499 €5999 €4999

Schakelsysteem Enviolo TR N380 Enviolo TR N380 Shimano XT 10 speed Shimano XT 10 speed

Accu Bosch PowerTube 500Wh 500Wh 500Wh 500Wh

Accu Bosch DualBattery Bosch Powerpack 500Wh - 500Wh -

Motor Bosch New Performance Line Speed koppel 85Nm (Gen 4)    

Lader Bosch 6Ah  -  -

Bosch 4Ah -  - 

Display met USB Bosch Intuvia middendisplay    

Wieldiameter 28”    

Framemaat Diamant 50 cm    

55 cm    

58 cm    

Framekleur Zwart blauw zilver glans    

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

Gates Gates

SHS002+ SHS002+ SHS003 SHS003

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €6499 €5499 €5999 €4999

Schakelsysteem Enviolo TR N380 Enviolo TR N380 Shimano XT 10 speed Shimano XT 10 speed

Accu Bosch PowerTube 500Wh 500Wh 500Wh 500Wh

Accu Bosch DualBattery Bosch Powerpack 500Wh - 500Wh -

Aandrijving Riem Gates   - -

Ketting - -  

Remmen Magura schijfremmen met Bosch ABS (anti blokkeer systeem)    

Stuurpen Ergotec 6 verstelbaar    

Voorvork Suntour Mobi E45    

Zadelpen Ergotec 6    

Koplamp Busch & Müller 150 lux    

Achterlicht Busch & Müller met remlicht en kenteken verlichting    

Banden Continental Contact 47x622 City/Cruise Contact R75    

Bagagedrager Racktime Snap-it Ready    

Kettingkast Open    

Ondersteuning Tot 45 km/h - 4 niveaus - tot 6 km loopondersteuning    

Intube performance
comfort

Intube active plus
comfort

Advanced comfort

Classic Plus comfort

Classic comfort

Intube CX

Classic sport

Advanced sport Advanced zero

Intube active plus
sport

Intube active plus
zero

Intube performance
sport

Intube performance
zero

Diamant 
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Bodensee Racktime dubbel 

Kleur: Zwart/blauw 

De robuuste fietstas gemaakt van water- 

afstotend polyester. Past op de smalle én  

brede Racktime-bagagedragers. 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. € 95 

Chiemsee Racktime dubbel 

Kleur: Zwart/rood

De Chiemsee is in de basis hetzelfde 

model fietstas als de Bodensee, met als 

verschil een extra optie. Naast het hoofd-

vak is de Chiemsee voorzien van een extra 

ritsvak aan de bovenkant van de flap, plus 

verschillende kleinere vakken. € 95 

Fietstassen Schwarzwald New Klickfix enkel 

Kleur: Zwart/wit 

Het nieuwe model Schwarzwald is een enkele tas  

met een inhoud van 20 liter, gemaakt van waterdicht 

materiaal. De getapte naden en praktische oprolsluiting 

garanderen een perfecte waterdichtheid. De speciale 

Klickfix-bevestiging zorgt dat de tas extra stevig aan  

de fiets bevestigd is. Kortom, een tas geknipt  

voor woon/werkverkeer. € 95 

Gelberberg Racktime dubbel 

Kleur: Zwart/geel 

De Gelberberg is in de basis hetzelfde model als 

de Chiemsee Racktime, met één verschil; het extra 

opbergvakje aan de voorkant is op de Gelberberg 

fietstas horizontaal geplaatst. € 95 

Berlin Racktime dubbel 

Kleur: Zwart

De Berlin is in de basis hetzelfde model als de  

Chiemsee Racktime, met één verschil; het extra  

opbergvakje aan de voorkant is op de Gelberberg 

fietstas horizontaal geplaatst. € 95 
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De Offroad Pro ATB is ontwikkeld om je naar grote hoogtes te laten klimmen. 

Ongeacht de staat en de helling van het pad erheen. Voortgestuwd door de 

nieuwste en zeer krachtige Bosch Performance Line CX-aandrijving met 85 Nm 

(!) die je tot 340% van je eigen kracht ondersteunt. Niet alleen de power maar 

ook de perfecte dosering is daarbij opmerkelijk. 

Van de top naar beneden gaat ook al zo soepel. Dankzij de ideale zitpositie door 

de framegeometrie, de goed dempende verende voorvork met een veerweg van 

120 mm en de gripvaste brede banden. Het zorgt allemaal voor veel rijcomfort en 

rijveiligheid, ook in extreme omstandigheden. Op het stuur van de Offroad Pro zit een 

Bosch Kiox display, die voor de sportieve fietser is ontwikkeld. Het toont uitgebreide 

sportieve en fitness-gerelateerde data en kan aan een speciale app worden gekop-

peld. 

De Offroad Pro ATB brengt je naar grote hoogtes

Licht grijs zwart mat

Oranje 
zwart mat

Offroad MTB Intube
De 003 vanaf €3699,00
Zie specificaties op pagina 54
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002 003

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4199 €3699

Mobeflex maand leaseprijs * meer informatie op pagina 52 €126 €110

Schakelsysteem Shimano XT12 Shimano Deore 11

Accu Bosch PowerTube 625Wh 500Wh

Motor Bosch middenmotor Performance CX 85Nm  

Lader Bosch 2Ah bij 500Wh x 

Bosch 4Ah bij 625Wh  x

Display met USB Purion  

Wieldiameter 29”  

Framemaat 40 cm  

45 cm  

50 cm  

55 cm  

Framekleur Lightgrijs zwart mat  

Oranje zwart mat  

Aandrijving Ketting  

Remmen Shimano M 4100  

Stuurpen Ebike MTB 50mm  

Voorvork Suntour XCR 34 Air 120mm x 

RockShox 35 Gold 120mm  x

Zadelpen Ebike Trident 30,9 Starr  

Banden Continental Race King Bernstein Edition 55-622 - 29"  

Wielen Fulcrum I-metall  

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus  

Offroad MTB Intube specificaties
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De Offroad comfort Performance CX is een nieuw type Ebike Das Original e-bi-

ke dat avontuurlijk fietsen op onverharde en heuvelachtige wegen toegankelijk 

maakt voor iedereen. Met z’n lage instap, de nieuwste Bosch Performance Line 

CX-aandrijving 85NM maakt indruk met zijn extreem krachtige en perfect

gedoseerde ondersteuning. Met ondersteuning tot 340% van je eigen kracht 

trap je vlot naar boven, zelfs op de steilste hellingen.  Met de bosch 625 wh 

accu heb je een uitstekende accuradius en daarmee alles bij de hand dat nodig 

is om je horizon comfortabel en stijlvol te verbreden. Uitgerust met een sportie-

ve Purion display en Shimano Deore derailleur. Leverbaar in twee uitvoeringen 

en kleuren.

De 006 vanaf €3499,00
Zie specificaties op pagina 57

Avontuurlijk fietsen toegankelijk voor iedereen

Offroad Comfort 
MTB Intube

Wit rood glans
Donker grijs 
zwart mat

Offroad Comfort Intube specificaties

006 003

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €3499 €3799

Mobeflex maand 

leaseprijs

* meer informatie op pagina 52 €110 €116

Schakelsysteem Alivio Deore 11 speed

Accu Bosch PowerTube 500Wh 625Wh

Motor Bosch middenmotor
Performance CX 85Nm

 

Lader Bosch 2Ah bij 500Wh  

Display met USB Purion  

Wieldiameter 27,5”  

Framemaat 45 cm  

50 am  

55 cm  

Framekleur Wit rood glans  

Donker grijs zwart mat  

Aandrijving Ketting  

Remmen Shimano MT 400 en 420 schijfremmen  

Stuurpen Ebike MTB 50mm  

Voorvork Suntour XCR 80mm  

Zadelpen Ebike Trident 30,9 Starr  

Banden Continental Ruban RXC 58-584  - 27,5  

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus  
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Nieuw zijn ook de GRAVEL e-bikes van Ebike Das Original. Heel geschikt voor 

vele soorten wegen en ondergrond en rijden erg sportief. Voorzien van een 

gebogen racestuur en de nieuwe Bosch Performance CX motor. 

Let ook op de handige en zeer lichte bagagedrager waar tassen aan kunnen 

hangen. Ideaal voor woon-werkverkeer en fietsvakanties. Capaciteit v/d accu 

625wh.  Met zijn krachtige dynamiek is de Bosch Performance Line CX 85NM 

de ideale motor voor een e-gravelbike. Met ondersteuning tot 340% van je 

eigen kracht trap je vlot naar boven, zelfs op de steilste hellingen.

De e-volutie van gravel riding

Wit zwart glans

Gravel Intube specificatiesOffroad Gravel Intube
€4799,00
Zie specificaties op pagina 59

Prijzen EUR-Consument Adviesprijzen incl. 21% BTW €4799

Mobeflex maand 

leaseprijs

* meer informatie op pagina 50 €142

Schakelsysteem Shimano GRX

Accu Bosch PowerTube 625Wh

Motor Bosch middenmotor Performance CX 85Nm 

Lader Bosch 4Ah 

Display met USB Kiox 

Wieldiameter 29” 

Framemaat 45 cm 

50 am 

55 cm 

Framekleur Wit zwart glans 

Aandrijving Ketting 

Remmen Shimano BR-RS785 2-Kolben 

Stuurpen EBIKE Gravel 45 - 90/400; 50 - 100/420; 55 - 110/440 

Voorvork Ebike Gravel 15*100 Starr 

Zadelpen Ebike Trident 30,9 Starr 

Banden Continental Race King Bernstein Edition 55-622 - 29" 

Ondersteuning Tot 25 km/h - 4 niveaus 
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De motortechniek van BOSCH

Active

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

dan zijn voorganger

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

ondersteuning 
• Koppel van 50 Nm
• Compacte behuizing

• Bijzonder licht en stil
• Optimaal gedoseerde  

ondersteuning 
• Koppel van 40 Nm
• Compacte behuizing

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

• Koppel van 85 Nm
• 1100 gram lichter en geluidsarmer 

dan zijn voorganger

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

Performance Active PlusPerformance CX

NieuwNieuw

Het display van BOSCH

De accu van BOSCH

Smartphone Hub Intuvia Purion

PowerTube 400
PowerTube 500
PowerTube 625

• Overzichtelijk  
display

• Optimale  
leesbaarheid

• Eenvoudige  
diagnose

PowerPack Rack 500
PowerPack Rack 400

PowerPack Frame 500

• Hoogste  
bedieningsomfort

• Ideaal voor  
onderweg

• Leesbaarheid

• Geminimaliseerde  
tijdloze look gepaard 
met zeer doordachte 
techniek. Volledig in het 
fietsframe geïntegreerd.

• Frame accu
• Uitstekende  

accu-efficientie

• Bagagedrager accu
• Eenvoudig opbergen  

en laden

• Motorondersteuning  
naar wens

• Alles in één overzicht
• Comfortable  

routeplanning
• Smartphone-functies
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Een nieuwe fiets is een flinke investering. Leasen is 

daarom een aantrekkelijke optie. Je krijgt de fiets 

in beheer en betaalt een vast bedrag per maand 

voor het gebruik ervan én je hebt drie jaar lang  

geen enkele bijkomende kosten voor onderhoud 

en pechhulp. Alles is inbegrepen!

Alle Ebike Das Original dealers hebben een samenwerkingsverband 

met Mobeflex. Voor dat u wegrijdt is alles goed geregeld.

Wilt u meer weten over het leasen van een Ebike Das Original?

Vraag ernaar bij één van onze dealers of kijk op

www.ebikedasoriginal.nl/lease

Lease een Ebike Das Original 
 al vanaf € 84,- per maand*

Zorgeloos fietsen voor een vast bedrag per maand!Leasen bij

Alle voordelen op een rijtje

     geen hoge aanschafkosten

     snel en eenvoudig geregeld  

     flexibel contract

     geen onderhoudskosten

     diefstal en schade garantie

     pech onderweg hulp

     looptijd tussen 6 en 36 maanden

* Maandelijkse huurprijs voor 30 maanden voor een 
Ebike Das Original ter waarde van € 2.499 (winkelprijs), 
inclusief huur van de fiets, onderhoud, banden, diefstal- 
en schadedekking, bijstand; na een eerste storting van 
10% van de totale waarde van de fiets.

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.

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 laadprocedure 

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 lithi-

um-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 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 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 onderhoud 

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

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 omgevingstem- 

peratuur > 30 °C

 Langere opslag in volledig gela-

den of ontladen toestand

 Parkeren van de eBike 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
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Disclaimer  De brochure van Ebike-Factory B.V. wordt met de 

grootste zorg gepresenteerd. Doch geven Ebike-factory en derden 

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

juistheid en/of volledigheid van gegevens, ontwerpen, constructies 

en producten, die worden weergegeven in deze brochure. 

Aan deze brochure kunnen ondergeen enkele voorwaarde rechten 

worden ontleend. Alle vermelde adviesprijzen zijn inclusief BTW,  

exclusief kosten van rijklaar maken en gelden vanaf 1 september 

2020. Voorgaande prijzen komen hiermee te vervallen.

Ebike-Factory B.V.  ’t Handelshuys K18 

Udenseweg 2  5405PA Uden 

info@ebikedasoriginal.nl 

www.ebikedasoriginal.nl 

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

uw Ebike dealer:


