
 

 

 

BATAVUS STÅR FÖR HÖG KVALITET OCH BRA GARANTIVILLKOR MEN 

OCKSÅ FÖR INNOVATIV OCH SNYGG DESIGN. 

Batavus har ett brett sortiment av elcyklar och klassiska cyklar. Det finns med 

andra ord något för alla behov. Om du väljer en elcykel från Batavus får du 

dessutom tre års garanti på ditt batteri. Cyklarna är tillverkade i Holland och 

företaget har 25 års erfarenhet av tillverkning av elcyklar. Kunder ställer stora 

krav på sin cykel och Batavus lyssnar av marknaden och tar till sig synpunkter 

och önskemål när de skapar nya modeller eller utvecklar de som redan finns. 



HUR FUNGERAR EN ELCYKEL 

 

BATTERI 

Det är ditt behov som avgör vilken typ av batteri som passar. Det handlar om 

hur långt du cyklar och i vilken terräng. Du kan själv påverka batteriets kapacitet 

och livslängd genom att bland annat ta in batteriet om det är kallt ute, rengöra 

det med en trasa utan vatten och låta din återförsäljare se över batteriet 1-2 

gånger per år.  

VÄXLAR 

Vilken typ av växel du har på din cykel beror på vilken motor du väljer. En cykel 

som har motorn på bakhjulet har sina växlar utvändigt medan cykeln med 

framhjulsmotor har växlarna invändigt. Om du väljer centermotor kan du själv 

bestämma om du vill ha invändiga eller utvändiga växlar. 

MOTOR 

Motorns placering på cykeln påverkar cykelns balans och assistans-kapacitet. Om 

du väljer en motor som sitter på bakhjulet får du en elcykel som klarar branta 

stigningar. Centermotorn och framhjulsmotorn ger dig en jämn viktfördelning 

vilket leder till stabilitet. Bakom motorerna står Batavus, BOSCH och Yamaha. 

VÄLJ SJÄLV NÄR DU VILL SVETTAS 

Du bestämmer själv hur mycket eller lite hjälp du vill ha av motorn. Om du vill 

undvika att komma fram svettig till arbetet eller middagen kan du använda en 

hög assistans-nivå. På hemvägen kan du välja en lite lägre nivå eller stänga av 

motorn helt. 

 

VILKEN RAMSTORLEK SKA MAN VÄLJA NÄR MAN KÖPER CYKEL? 

DIN LÄNGD RAMSTORLEK 

150-160 cm 48-50 XS 

160-170 cm 50-53 S 

170-180 cm 53-55 M 

180-190 cm 55-58 L 

185-195 cm 58-60 XL 

190-200 cm 59-62 XXL 

 


