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@batavusdanmark
#batavusdanmark batavusdk

Du kan spare mange penge ved at vælge en elcykel fra Batavus. Vi 
garanterer dig markedets højeste kvalitet og service.

Motionen kommer helt af sig selv – også i en travl hverdag
Du kan stole på din elcykel fra Batavus. Du får markedets bedste oplevelse, uanset om  

du pendler på arbejde, kører lange motionsture eller blot svinger ud på korte ture.

Bedst i test – både i Danmark og flere andre EU-lande. 
I 20 år har vi produceret elcykler på Batavus-fabrikken i Holland. Vores passion for  

design gør, at de ikke bare er sat sammen af de stærkeste kvalitetsmaterialer,  
men også er smukke og smarte.

Du kan spise vores katalog. 
Det ligger i vores DNA at designe lækre og smarte cykler i den bedste kvalitet. Men vi har

også miljøet i fokus i alt, vi laver, og er ISO 9001-certificerede. Alle vores cykler lakeres med
vandbaseret lak. Bagefter kører vi vandet igennem vores eget rensningsanlæg, så det er 

helt rent, inden vi udleder det. Kataloget her er trykt uden brug af skadelige kemikalier eller 
tungmetaller – på 100 % nedbrydeligt papir.

 
God appetit!

Gør bakkerne flade og 
pengepungen tykkere

Få tips til dit cykelliv og 
del dit Batavus-moment

#batavusdanmark
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Der er mange 
undskyldninger for 

at lade cyklen stå 
– vi hjælper dig af 

med dem alle!

Vi kender de fleste undskyldninger og vil gerne aflive 
dem. Men vi vil også svare på spørgsmål for dig, som 

over vejer at købe din første elcykel – og dig, som skal 
have skiftet den første ud.

Er det kun ældre eller svagelige, der kører på elcykel? Nej, 
flere og flere unge, raske og stærke mennesker gør det. 

De sparer mange penge og får nem motion undervejs.

 Som at køre din første tur uden 
støttehjul på ny

Snup en prøvetur på en af vores elcykler og oplev den store 
frihed. Enhver bakke bliver overkommelig uden at give dig 

sved på panden. Prøv om du kan holde smilet tilbage!

På de følgende sider kan du blive klog på de valg, du skal 
tage for at ende med den helt rigtige elcykel. Vi gemmer 
ingenting af vejen. Faktisk skriver vi alt det, der normalt 

skrives med småt med stort.

Hvis du ikke finder svaret her, kan du altid spørge din 
forhandler eller os på: info-dk@batavus.com
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# 1
BATTERI
Batterierne har forskellige
størrelser og kvaliteter.
Vælg et ud fra bl.a. hvor langt
du cykler.

# 2
MOTOR
Motoren kan være 
placeret ved kranken 
eller i et af hjulene. 
Hver placering og type 
har sine fordele. 

# 4
DISPLAY OG BETJENING
Viser bl.a. afstand, hastighed og 
assistanceniveau. De enkelte elsystemer 
har forskellige display-typer.

# 5
LYGTER
Nogle modeller har almindelige
batterilygter. Andre lygter
forsynes med strøm fra
cyklens batteri.

# 6
BREMSER
Gode bremser er særligt
vigtige på en elcykel,
fordi den vejer mere og
kører hurtigere end en
almindelig cykel. Alt efter
model har elcyklerne
fod-, rulle-, skive- eller
fælgbremser.

# 3
AFFJEDRING
Mange af vores elcykler 
har affjedring i både 
forgaffel og sadelpind. 
Det giver ekstra komfort.

Hvad har betydning for dit valg – kort fortalt
ELCYKLEN
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 • Kom let og hurtigt frem
 • Spar mange penge
 • Få mere motion
 • Skær ned på dit CO2-aftryk

Spring køen over med cyklen
Du kan få mere tid til familie og venner. Med en elcykel slipper du 
for at holde i kø sammen med de andre bilister. Og det behøver 
ikke at give dig svedeture, dobbelt så meget vasketøj og dårlig 
kropslugt. Med en elcykel kan du suse afsted på cykelstien og 
bruge din transporttid effektivt.

Spar penge på din transport
Det koster under 1 krone at oplade batteriet på en elcykel. Den 
skal også til service og holdes ved lige. Men det er meget billig-
ere end at køre bilen på værksted. Og når du vælger elcyklen
frem for bilen, sparer du pengene til benzin, forsikringer og af-
gifter. Ja, de faste daglige udgifter på en elcykel er så lave, at de 
også let kan slå offentlig transport. Husk dog, at reparationer på 
en elcykel er dyrere end på en almindelig cykel.

Tjen penge på din elcykel
Du kan stadig få kørselsfradrag og kilometergodtgørelse, selv-
om du cykler. Du skal bare have 12 kilometer på arbejde. Når du 
fx kører ud til kunder på din elcykel, kan du få skattefri betaling 
for de kilometer, du cykler.

Vær bedre ved dig selv
Du skal røre dig en halv time hver dag for at holde din krop ved 
lige og få mere overskud. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. En 
elcykel gør det til en leg at nå det mål. Du kan vælge det niveau 
af motion du har lyst til, og lade motoren hjælpe med resten.

Miljøet vil (også) takke dig
Du kan skære mindst 90 % af din CO2-udledning ved at tage 
elcyklen i stedet for bilen. En mellemklasse-bil udleder gen-
nemsnitligt 132 gram CO2 pr. kilometer. En elcykel ”koster” kun 
cirka 12 gram CO2 pr. kilometer. Du bliver også selv mindre udsat 
for udstødningsgasserne, når du cykler i stedet for at sidde i 
bilen, hvor ventilationssystemet trækker andre bilers udstød-
ning med ind i kabinen.

Rendyrket  
cykelglæde
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Du får mere tid og passer 
mere på miljøet.

Trætte cyklister og frustrerede bilister påstår tit, at det er snyd at køre 
på elcykel. Så cykler man jo ikke ”rigtigt”. Det er bare helt forkert. Det er 
dem, der har snydt sig selv for: Mere motion, flere penge, ekstra fritid, 
god samvittighed og ikke mindst, en hverdag med ekstra overskud.

Hurtigt! Lækkert! 
Overhal bilkøer og alle, der  

venter på bus eller tog.

Du kommer til at cykle mere!
Undersøgelser fra Cyklistforbundet viser, at vi danskere er villige til at pendle op til 6 km. 
om dagen på en almindelig cykel. Men på en elcykel cykler vi gerne op til 20 km. om dagen.
Så når du vælger elcyklen, kommer du højst sandsynligt til at cykle længere. Og det kan 
da ikke være snyd!

Er du ikke gammel nok til en elcykel?
Elcykler er for alle. Du skal ikke fremvise gyldigt mimrekort for at få lov til at købe én. 
Faktisk kan du nemt gøre det hårdere for dig selv at cykle på elcykel end på en almin-
delig cykel. Bare sluk for strømmen. Vi cykler bare mere, når vi har mulighed for at få 
lidt hjælp, når det bliver for hårdt. Så bliv ikke fornærmet, hvis din forhandler foreslår en 
elcykel. Det har intet med din alder at gøre.

Elcyklen giver dig masser af 
overskud i hverdagen. Du sparer 

både penge og energi.

Motordoping er helt  
i orden på cykelstien

Nemt! 
At køre på elcykel er:

Motioner uden at  
blive svedig
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GUIDE TIL AT VÆLGE  
DEN RIGTIGE ELCYKEL

Du skal bruge et stort batteri, hvis du cykler meget langt eller har meget vægt 
på cyklen. Du skal også bruge en motor, som passer til din egen pedalkraft.

Når du prøver en tur på den rigtige elcykel, er du 
ikke i tvivl. Men du finder den hurtigst, hvis du 
på forhånd kender dine behov og de forskellige 
teknologier.

Motoren kan være placeret i forhjulet, baghjulet 
eller kranken. Assistancen er forskellig, alt efter 
hvilken motor du vælger. Vægten fra motoren på-
virker cyklens balance og styring.

Alle vores bremser er udvalgt, fordi de passer godt til 
en elcykel. De er testede og godkendte, så du trygt kan 
sætte fuld fart på og tage den af igen. Vælg en cykel 
med den type bremser, du bedst kan lide.

Batteriet skal passe til de afstande, du kører. Små 
batterier er bedst til korte ture. Skal du køre langt, 
har du brug for et større batteri. Cyklens samlede 
vægt, antallet af start, stop og bakker påvirker 
også dit batteribehov.

De fleste cykeltyper fås som elcykler til både herrer 
og damer. Du kan vælge mellem en lang række klas-
siske cykler, moderne citybikes og sporty cykler. 
Hvis I skal være flere om at bruge cyklen, kan det 
være en fordel med en uni sex-model.

Læs mere om de vigtigste valg på de  
følgende sider.

Skal du trækkes frem, skubbes eller have 
hjælp ud fra, hvor meget du træder?

Vælg cykel efter den type bremser, du er tryg 
ved at bruge. Vores elcyklers bremser er alle 
godkendte til brug på elcykler.

Jo længere du skal cykle – og jo flere bakker 
der er – desto større batteri skal du bruge.

Vælg stel og design, som passer til dit behov 
og din egen stil – hverdagscyklen behøver 
ikke være kedelig.

Motor

Bremser

Batteri

Type

 • Hvor langt cykler du? 
 • Hvordan er underlaget og omgivelserne?
 • Hvor høj er den samlede vægt på cyklen? 
 • Hvor meget kan du selv træde i pedalerne?

SE MERE PÅ SIDE 16 - 17

SE MERE PÅ SIDE 20 - 21

SE MERE PÅ SIDE 22- 23

SE MERE PÅ SIDE 24 - 25

Fire ting, du skal vide, når du vælger din elcykel
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Din cykeloplevelse afhænger meget af, hvilken motor du vælger. Den kan være 
placeret enten i et af hjulene eller midt på stellet. Prøv dig frem og find det, der 

føles mest naturligt for dig.

En forhjulsmotor trækker dig frem. En baghjulsmotor giver et skub bagfra. 
Centermotoren sidder ved kranken og giver en kraftig trædeassistance 

tilpasset din egen trædekraft.

Baghjulsmotor
Al den medvind, du har brug for. 
En baghjulsmotor skubber cyklen frem jævnt, så du får
fornemmelsen af en dejlig medvind. Alle vores elcykler med
baghjulsmotor har udvendige gear og vores specialudviklede
ION®-teknologi. Den er en af markedets mest lydløse og
tilpasser sig præcist til din trædekraft. Cyklens software kan
tilpasses af din forhandler, så køreprogrammerne passer
til din kørestil. Når du fx skal på ferie, kan din cykel også
indstilles til dette. Cyklens momentsensorer måler dit tråd og
tilpasser assistancen efter det. Så når du træder igennem op
ad bakken, yder cyklen også ekstra.

Centermotor
Optimal vægtfordeling, naturlig fornemmelse 
og nem adgang til at lappe dæk. 
Centermotoren sidder omkring kranken og trækker i 
pedalerne, når du træder. Det er for mange den mest naturlige 
følelse. Motoren og kæden har bedst af, at du starter i lavt gear, 
træder i et roligt tempo og slet ikke træder, når du skifter gear. 
En centermotor kræver, at du selv kan træde igennem for at 
få hjælp. Cyklens momentsensorer måler din pedaleffekt og 
tilpasser assistancen efter den. Så når du træder igennem op 
ad bakken, yder cyklen også ekstra hjælp. Centermotoren har 
en let knurrende lyd, som også afhænger af din træde-rytme. 
Derfor vil to elcykler aldrig lyde ens. Du får god og naturlig 
balance på elcyklen med motoren placeret lavt midt på. Vores 
elcykler med centermotor har elsystem fra etablerede og 
dygtige producenter som fx. Yamaha eller BOSCH. 

Forhjulsmotor
Robust, nem at bruge og relativt billig. 
En forhjulsmotor giver mulighed for at benytte mange typer 
gearsystemer og bremser. Derfor fremstiller vi flest elcykler 
med forhjulsmotorer. Forhjulsmotoren trækker dig frem. 
Det gør ikke noget, hvis du starter i et højt gear, men det 
bruger meget batteri. Det tungere forhjul gør det en smule 
mere krævende at tage hurtige sving. Du får et godt produkt, 
når du vælger en af vores elcykler med forhjulsmotorer. Vi 
udvikler og tester selv elsystemerne til dem, så vi sikrer 
den absolut højeste kvalitet. Du behøver ikke at træde hårdt 
for at få hjælp. Elcyklen måler omdrejningerne i pedalerne 
og hjælper ud fra dette. Derfor er en forhjulsmotor ikke 
afhængig af, hvor mange kræfter du har i benene. 

“Uanset placering giver den 
alle andre baghjul”

MOTOR
GUIDE TIL AT VÆLGE DEN 

RIGTIGE ELCYKEL
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TEKNOLOGI

Centermotor:

Baghjulsmotor og Centermotor:

Forhjulsmotor

Når du har valgt din motorplacering, kan du vælge det elsystem, som 
passer til dine behov. 

For at sikre dig en cykel, du vil være glad for i mange år, holder vi os til 
teknologi i markedets højeste kvalitet fra fx Bosch, Yamaha og vores 

egne specialudviklede teknologier.

Batavus ION®
Markedets mest avancerede elcykel med nærmest lydløs motor. Cyklen tilpasser sig præcist til din 
trædekraft for perfekt komfort. Vi har selv været med til at udvikle ION® teknologien for at sikre 
dig den bedste køreoplevelse. Din Batavus-forhandler kan opdatere cyklens software, aflæse dine 
cykeldata og vejlede dig i, hvordan du får mest ud af batteriet. Du kan vælge køreprogram efter behov 
med det intelligente ION®. Det kan fx automatisk stoppe med at hjælpe ved 20 km/t. Når batteriet er 
ladet helt op, slår laderen selv fra. Hvis batteriet ikke har været brugt i en længere periode, kan laderen 
automatisk slå til igen, hvis strømmen stadig er sluttet til. Det er med til at forlænge batteriets levetid, 
at det aldrig aflades helt. Du kan også tilkøbe en turbolader, hvis du vil lade på den halve tid. ION® systemet 
giver dig mulighed for at vælge mellem 300 Wh, 400 Wh, 500Wh eller 600 Wh batteri.

“Vi sikrer dig markedets bedste kvalitet. Vores 
elcykler bygges udelukkende med teknologi fra 

Bosch, Yamaha eller vores egne serier.”

Læs mere om vores 
teknologier på 
Batavus.dk.

MOTOR
GUIDE TIL AT VÆLGE DEN 

RIGTIGE ELCYKEL

Batavus E-go® E-motion® systemerne
Simpel, robust og relativt billig. E-go® E-motion® systemerne er opdelt i 3 kategorier: E-motion® Entry, 
E-motion® Special Edition og E-motion® Smart. De har alle markedets lettest betjente forhjulsmotor. 
Teknologien drives af forskellige typer batterier alt efter model. Du får 5 køreniveauer, som hjælper 
dig fremad, når du har behov for det. På alle niveauer hjælper motoren op til 25 km/t.
 
E-go® E-motion® Entry
På vores Entry-modeller får du ekstra hjælp fra cyklens gashåndtag. Det hjælper med at trække cyklen 
op til 6 km/t. Når du kører, (i niveau 1 til 4)kan du også opnå ekstra hjælp (som hvis man kørte i niveau 5). 
Vær dog opmærksom på at dette bruger ekstra strøm fra batteriet. Modellerne med Entry-systemet fås 
enten som standard med 400 Wh batteri eller med flexsystem, hvor du kan vælge mellem 300 Wh eller 
400 Wh batteri. Turbolader kan tilkøbes. 

E-go® E-motion® Special Edition
Special Edition-systemet har lygter, som får strøm fra cyklens batteri. De styres i cyklens display. Her kan 
du også styre cyklens Walk Assist, som hjælper dig med at trække cyklen med op til 3 km/t. Under kørsel i 
assistance i niveau 1 til 4, kan du også opnå ekstra hjælp (samme assistance som i niveau 5) , når en bakke 
bliver lidt for stejl. Elsystemet slår selv laderen fra, når batteriet er ladet op. Og den slår til igen, hvis 
batteriet ikke har været brugt i en lang periode, forudsat at strømmen stadig er slået til. Det er med til at 
forlænge batteriets levetid, at det aldrig bliver helt fladt. Du kan også tilkøbe en turbolader, som lader på 
den halve tid. Cyklerne fås som standard med 400 Wh batteri. Du kan tilkøbe både 300 Wh og 500 Wh.

E-go® E-motion® Smart
Smart-systemet har seriens mest intelligente display, hvor du fx kan aflæse både fart og antal kørte 
kilometer. Batteriet kan være tilsluttet laderen i lang tid uden at tage skade. Laderen slår selv fra, når 
batteriet er ladet op, og slår til igen, hvis batteriet ikke er blevet brugt i lang tid. Det er med til at forlænge 
elcyklens levetid, at batteriet altid har strøm på. Elcyklen har gashåndtag, så når du kører, (i niveau 1 til 4) 
kan du opnå ekstra hjælp (som hvis man kørte i niveau 5). Vær dog opmærksom på at dette bruger ekstra 
strøm. Med Smart-systemet bliver cyklens lygter forsynet med strøm fra cyklens batteri. Smart-cyklerne 
fås med 400 Wh eller 500 Wh batteri som standard. Det er også muligt at tilkøbe et 300 Wh batteri.

Yamaha
Kraftfuldt, pålideligt og støjsvagt system.  Yamahas PW-serie har tre gode køreprogrammer, tre sen-
sorer til at måle din trædekraft og et meget informativt display. Teknologien tilbydes udelukkende med 
 centermotor og med to håndbremser.Cyklerne fås enten med et 400 Wh batteri monteret på stellet 
eller et 500Wh batteri monteret under cyklens bagagebærer. Yamaha er et drift sikkert system og vores 
mest kraftfulde tek nologi. Assistancen bliver dog altid tilpasset din pedalkraft, og derfor passer systemet 
bedst til dig, der godt kan træde til selv.

Bosch
Behagelig, støjsvag og funktionel assistance. Bosch-systemerne er lette at betjene og meget driftsikre.
De forskellige BOSCH-serier passer til forskellige omgivelser og giver effekt herefter. Alle modellerne har
centermotorer og to håndbremser. Enkelte modeller giver også mulighed for fodbremse. Teknologien er
særligt velegnet til bykørsel, men kan også bruges til længere ture. Vælg mellem 400 Wh eller 500 Wh
batteri alt efter model. Sensorer aflæser, hvor meget kraft du lægger i pedalerne, og giver assistance
derefter. BOSCH-cyklen er altså for dig, der har gode kræfter i benene. BOSCH-cyklerne fås med 3 eller 4
køreprogrammer, så du nemt kan tilpasse assistancen til dine omgivelser.
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Vælg bremser, som passer til din 
smag. Vi har sørget for, at de alle 

er perfekte til din elcykel.

BREMSER
GUIDE TIL AT VÆLGE DEN 

RIGTIGE ELCYKEL

Vælg de bremser, der passer til dine behov
og som du er tryg ved at bruge. Alle vores 

elcykel-bremser er optimerede, testede og 
godkendte til brug på elcykler.

Det vigtigste er at vælge bremser, som passer 
til de omgivelser, du kører i. Mange start, stop 

og bakker kræver effektive bremser. Hvis 
cyklens samlede vægt er høj, kræver det også 

mere af bremserne.

Din forhandler vil gerne hjælpe dig med at
finde den cykel med de bremser, der passer 

bedst til dig. Husk, at bremser slides meget og 
derfor både skal vedligeholdes og udskiftes 

oftere end andre dele på cyklen.
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Hold det varmt og opladet
Vi garanterer, at dit batteri kan holde i 2 år – 
mindst – hvis du behandler det ordentligt! Men 
batterierne bliver slidt og skal skiftes på et tids-
punkt. Levetiden afhænger af, hvor meget du bru-
ger din elcykel, hvor godt du behandler batteriet, 
og hvor god kvalitet det er.

Alle vores batterier er Li-ion batterier. De forskel-
lige modeller og elsystemer har forskellige kvali-
teter og størrelser af batterier. Når du fryser, gør 
batteriet det også. Derfor kan du hurtigere løbe 
tør for strøm. Du kender det måske fra din smart-
phone, som kan gå ud, selv om den stadig viser et 
batteriniveau på 40 %.

Du skal regne med kortere rækkevidde, når tem-
peraturen kommer under 10 grader. I frostvejr er 
den væsentligt kortere. Kold blæst kan godt få bat-
teriets temperatur derned, selvom temperaturen 

udenfor ikke er helt så lav. Det er kun en midler-
tidig påvirkning, så når det igen er lunere, kommer 
batteriets effekt tilbage.

Tag batteriet med dig indenfor, når du kan. Det har 
bedst af at blive opbevaret tørt, ved stuetemperatur 
(20-25 grader) og ikke at blive ladt op, før det har 
nået stuetemperatur. Opladningstiden bliver læn-
gere, når batteriet er koldere. Nogle systemer vil slet 
ikke lade, når de registrerer frostvejr.

Ligesom kulde ikke er godt for batterier, er høj 
varme det heller ikke. Undgå vindueskarme, radi-
atorer og andre varmekilder. Læg altid batteriet 
fladt med bunden nedad. Når det skal lades op, er 
det vigtigt, at du slukker for strømmen, inden du 
tilslutter opladeren. Sæt først batteriet til laderen, 
så laderen til stikket og tænd så. Brug kun rolige 
bevægelser og bemærk batteriets små markeringer, 
når du sætter batteriet i laderen og tager det ud 

Når det skal lades op, er det vigtigt, at du 
slukker for strømmen, inden du tilslutter 

opladeren. Sæt først batteriet til laderen, 
så laderen til stikket og tænd så.

Du kører længst med:
 • Et korrekt dæktryk
 • Opstart i laveste gear og assistanceniveau
 • Få start og stop
 • Så lav assistance som muligt

igen. Koblingspunktet mellem lader og batteri kan let 
ødelægges ved hård behandling.

Batterier har aldrig godt af at blive afladt helt. De skal 
mindst lades helt op 2 gange om måneden. Kører du 
på din elcykel hver dag, kan du med fordel lade dit 
batteri efter hver tur. Du kan også købe en ekstra 
lader, som kan ligge på jobbet, så du altid har strøm 
nok til hjemturen. Nogle opladere på markedet slår 
selv fra, når batteriet er ladet op. Hvis din ikke gør det, 
skal du huske at slukke selv. Ellers kan både batteriet 
og laderen tage skade. Nogle af vores systemer giver 
mulighed for, at batteriet selv starter opladning, når 
det er nødvendigt. Fx hvis du ikke benytter batteriet i 
en længere periode, kan du sætte det til laderen. som 
så sørger for at holde batteriet opladet. Du kan se i din 
elcykels brugervejledning, om dit elsystem har auto-
matisk ladefunktion.

Rengør dit batteri med en hårdt opvredet klud. Brug 
aldrig stive børster, slibemidler eller kemikalier. Din 
forhandler kan hjælpe dig med at vedligeholde dit 
batteri bedst muligt.

Vælg med omtanke
Det er let som en leg at køre elcykel. Men det bliver 
en smule tungt, hvis du løber tør for strøm på vej 
op ad bakken. Derfor anbefaler vi, at du er omhyg-
gelig i valget af batteri fra starten. Det er vigtigt at 
vælge et stort batteri, hvis din cykel skal trække 
meget vægt, køre op ad mange bakker eller bare 
køre mange kilometer på hver opladning. Jo mere 
strøm du skal bruge, desto større skal dit batteri 

som udgangspunkt være. Og som tommelfinger-
regel kan man sige at jo flere Wh batteriet har, jo 
længere rækkevidde har man. Der er dog en del 
forhold der har indflydelse på hvor langt du kan 
køre, det kan du læse mere om under rækkevidde. 
Nogle elcykler har standardbatterier i én størrelse. 
Andre har såkaldte flexbatterier, så du selv kan 
vælge den størrelse, der passer bedst til dine be-
hov. Størrelsen angives i watt timer (Wh).

Rækkevidde
Mange forhold har indflydelse på, hvor langt din 
elcykel kan køre på en opladning. Modvind, bakker 
og flade dæk får din elcykel til at bruge mere strøm 
– ligesom de får biler til at bruge mere brændstof. 
Jo højere den samlede vægt på cyklen er – både 
din vægt og din bagages vægt – desto mere strøm 
bruger du. Hvis du derimod bruger meget energi på 
at træde i pedalerne, sparer elcyklen på strømmen 
og kan køre længere.

Du kan selv forbedre din rækkevidde på flere 
måder. Hvis du har mange start og stop, skal 
du ned i laveste gear og laveste køreniveau ved 
opstart, hvis du ikke vil bruge meget strøm. Det 
er fristende altid at køre i højeste niveau, men 
det koster strøm. Så skru ned for niveauet, når 
bakkerne flader ud. Så kan du køre længere. 
 Elcyklens Power Assist sluger også meget 
strøm, hvis du tit trækker gashåndtaget i bund 
for at få et ekstra boost. Husk at kulde også gør 
din elcykels rækkevidde kortere – så tag dit bat-
teri med indenfor når du har mulighed for det. 

BATTERI
GUIDE TIL AT VÆLGE DEN 

RIGTIGE ELCYKEL

”Dit batteri skal kunne holde hele vejen.  
Vælg det ud fra afstand, vægt og terræn”
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Vil du have klassisk komfort, lav vindmodstand 
eller kunne besejre ethvert terræn?

TYPE
Din nye elcykel skal passe til dig og din smag. Derfor er det vigtigste, at 

du prøvekører cyklen og mærker efter, om den føles god at køre på. 

Der er grundlæggende 2 typer af stel; et hvor du sidder oprejst med 
vægten på bagdelen og et hvor du sidder fremadlænet med vægten 

fordelt på bagdel og i armene.

Find din stil
Det klassiske stel, som mange kalder bedstem or-cyklen, giver dig en stor for-
del, når du skal af og på cyklen. En lav indstigning er god, hvis du har svært ved 

at løfte benene højt, eller cyklen er gjort tungere bagtil af fx et barnesæde.

Det sporty stel giver dig en fremadlænet position på cyklen. Det mindsker 
vindmodstanden og gør dig mere aerodynamisk

Prøv også dig selv af, når du prøver cykler. Prøv en cykel, som du er sikker på, 
du ikke vil have. Enten bliver du bekræftet i dit valg, eller også oplever du at du, 

har andre behov, end du troede. Find ud af, hvordan de forskellige motor- og 
batteriplaceringer føles for dig.

Vælg cyklen i din yndlingsfarve og gør hverdagen mere festlig.

Alt det andet
Når de vigtigste ting er på plads, er det nemmere 
at tage stilling til resten. Vi sørger for, at du ikke 
går ned på udstyr.

Komfort
God affjedring gør ujævne underlag mere be-
hagelige at køre på. Affjedring er behageligt hvis 
man køre på ujævne strækninger eller steder med 
mange huller i asfalten. Du kan selv indstille nogle 
af vores elcykler til den kørestilling, du bedst kan 
lide, takket være en justerbar frempind.

Få mest ud af benene
De fleste af vores lukkede kædekasser har 
særligt vedligeholdelsesvenlige dele og en 
 automatisk kædestrammer. De passer bedre på 
kæden, så den kun sjældent skal renses og 
smøres. Det giver dig altid den bedste effekt  
ud af dit tråd.

Kurve og frontlad
Vores kurve og frontlad er lakeret med samme 
holdbare lak som stellet. Mange af cyklerne med ba-
gageopbevaring foran har også en styrlås monteret, 
så forhjulet ikke vipper rundt på grund af vægten.

Støtteben
Vores dobbelte støtteben sikrer, at cyklen altid
står stabilt, når du parkerer den – også hvis
den får et puf i cykelstativet. Nogle modeller har
et justerbart støtteben, som kan forlænges eller
forkortes ved hældende underlag. Støttebenet
kører selv med pedalerne rundt, når du trækker
cyklen ud fra cykelstativet. Få din forhandler til at 
give dig en demonstration.

GUIDE TIL AT VÆLGE DEN 
RIGTIGE ELCYKEL
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1. Din bil vil savne dig
2. Du sparer mange penge, som du måske ikke ved, hvad du skal bruge på
3. Du må undvære at holde i lange bilkøer
4. Bakker og modvind er ikke længere noget at brokke sig over
5. Du risikerer at udsætte den globale opvarmning – og her er jo koldt nok!
6. Du bliver så sund og lækker, at du skal cykle hurtigere for at undgå bejlere
7. Du vil få misundelige blikke fra andre cyklister
8. Dine omgivelser bliver trætte af dit høje energiniveau
9. Du risikerer at udvikle et grimt hyæne-grin, når du overhaler 

motionscyklister op ad bakke

Det skal du huske  
hver dag
• Parker cyklen i tørvejr, når det er muligt 

• Tag batteriet og displayet med indenfor,  
når du kan

• Lad dit batteri op efter hver tur

• Tjek at bremserne virker – grebet må ikke 
kunne trykkes helt i bund

• Skyl vejsalt af cyklen med lunkent vand fra  
en vandkande om vinteren

HUSKELISTE

Det skal du huske  
hvert kvartal – mindst
• Vask cyklen 

• Fjern batteri og display hvis muligt. Brug så  
lidt vand som muligt på de eldele, som ikke  
kan tages af cyklen

• Brug aldrig højtryksrenser eller vandspreder, 
som skaber tryk på vandet

• Benyt gerne rensevæsker beregnet til cykler, 
hvis skidtet ikke vil gå af

• Brug kun bløde børster og klude

• Skyl cyklen grundigt fri for sæbe

• Smør kæden – vær ekstra grundig efter 
rengøring

• Giv ikke lakerede dele syrefri olie

• Smør udvendige gear

• Kontroller cyklens dæktryk

• Sørg for at kæden ikke er slap

Det skal du huske  
2 gange om året – mindst
• Cyklens elsystem og bremser skal ses efter af 

en autoriseret Batavus-forhandler 

• Se efter om reflekser, lygter, klokke og lås virker  
– så cyklen er lovlig

Få flere tips til 
vedligeholdelse på

Batavus.dk.

Den ubehagelige sandhed om elcykler er, at det kan være dyrt at skifte dens 
sliddele. Det tør vi godt fortælle dig, fordi vi ved, hvor fantastisk en elcykel er 
at have i sit liv. Hvis du behandler din elcykel godt, kan den holde længere. Men 
elcyklen er altså en brugsgenstand. Dele bliver slidt, når de bruges. Og fordi den 
har elektriske dele, kræver en elcykel mere vedligeholdelse.

Det er ikke kun din trampen i pedalerne, der slider på elcyklen. Det er også det
danske klima. Vi hader alle regn, og især skybrudslignende tilstande sætter
vores mentale sundhed på prøve. Det samme gælder for din elcykel og dens
elektriske dele.

Sådan holder din 
elcykel længere

De 9 værste
ting ved din nye Batavus-elcykel:

Det skal du huske for 
at blive klar til vinter
• Det smarteste er at planlægge et af 

besøgene hos din Batavus-forhandler 
lige inden vinter

• Få frostsikret dine gear og bremser, så 
de ikke fryser til i frostvejr

• Sørg for at smøre din ringlås og 
batterilås, så de ikke fryser fast. Det er 
ærgerligt at knække nøglen i låsen

• Spray dit batteris poler og controlleren 
med kontaktspray, så der ikke kan 
trænge vand ind
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det medsmåt
Transport af din 
elcykel
Din elcykel er tungere end en almindelig 
cykel. Derfor skal du bruge en speciel holder 
til elcykler, hvis du skal have den med bag 
på bilen. Husk at tage batteriet – og også 
gerne displayet – af elcyklen, når den sidder 
på bilen. Hvis du kører i regnvejr, er det en 
meget god idé at pakke de elektriske dele 
ind, så de kan holde sig tørre.

Det gælder for alle mærker af elcykler.  
Vi siger det bare som det er!

Rækkevidde
Elcyklers rækkevidde oplyses på 
samme måde som bilers. Rækkevid-
den er ofte målt med en personvægt 
på 60 kg, kørsel på lige vej og med 
medvind i laveste assistanceniveau.

Desværre kommer du til at cykle op 
ad bakker og i strid modvind. Vi har 
valgt at oplyse vores   kilometer- 
anvisninger mere realistisk, så de 
passer til, at du ikke altid kører i 
medvind. Det gør det lettere for dig 
at vælge præcist det batteri, du har 
brug for.

Levetid
Hvis du kører meget, skal alle elcyklens sliddele skiftes 
hurtigere. Hvis du behandler elcyklen godt, kan der gå år, før 
det er nødvendigt. Men batteriet vil blive slidt og dårligere 
med tiden – ligesom du kender det fra din telefon og bær-
bare computer. De dyreste eldele er batteri, display og mo-
tor/motorhjul. Med tiden skal de alle skiftes. Batteriet er det 
dyreste med en pris på mellem 3.000 og 7.000 kr. Det er en 
god idé at have de udgifter med, når du overvejer at købe en 
elcykel. Uanset hvad er det stadig billigere end en bil.

Batterifølsomhed
Når temperaturen falder til under 10 grader, falder 
batteriets kapacitet også. Det kan du læse mere om i 
afsnittet om batteri.

Vedligehold
Ingen cykel er vedligeholdelsesfri. Især ikke 
en elcykel. Den kræver mere og dyrere ved-
ligehold på grund af de elektriske dele.

Din cykel  
SKAL vaskes

Det er vigtigt, at du vasker din elcykel flere gange
om året. Brug aldrig højtryksrenser eller vand-

spreder med tryk. Din elcykel holder meget 
 l ængere, når du holder den ren og smurt. Salt er 

en af din elcykels største fjender. Og desværre er 
Danmark et af de lande i Europa, som bruger mest 

vejsalt. Derfor er det særligt vigtigt at vaske din 
 elcykel om vinteren. Skyl saltet af med lunkent 

vand hver dag, så det ikke tærer på den. Det er ikke 
kun vejsalt, du skal beskytte din elcykel mod. Fordi 
vi er omgivet af hav i Danmark, er der meget salt i 

vores luft. Det sætter sig på cyklen og bliver til rust, 
hvis du ikke husker at vaske og smøre din cykel.

Det danske vejr
Din elcykel er ikke glad for vand. Det er især 
de elektriske dele, der skal holdes tørre. 
Derfor kan elcyklen ikke holde til at stå ude i 
kraf tig regn eller skybrud. Tag den ind i tørvejr 
eller dæk den til, når du kan. Tag altid dit bat-
teri og display med ind, når du kan.

Bremser
Bremserne på din elcykel er en sliddel og skal skiftets med tiden. Din 
elcykel er tungere og kan køre hurtigere end en almindelig cykel. Der-
for bliver de også hurtigere slidt. Af de samme grunde har din elcykel 
en længere bremselængde end almindelige cykler. 
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“Hvorfor kan jeg ikke køre så langt på min cykel, 
som da den var ny?”
Batteriets kapacitet falder med nogle procent hvert år. Derfor 
skal man også regne med at købe et nyt batteri efter 2-5 år 
afhængigt af, hvor godt man har behandlet det.

”Jeg har svage ben, hvilket elsystem bør jeg 
vælge?”
Et elsystem med rotationssensor registrerer de omgange, du 
træder, men ikke hvor hårdt. Derfor er den type elsystem en 
fordel, hvis dine ben ikke er stærke. En elcykel med forhjulsmotor 
sikrer dig god hjælp, selvom benene er trætte.

”Hvilken elcykel bør jeg vælge til at køre på mange 
bakker?”
Vælg en elcykel med et batteri på mindst 400 Wh og høj 
trækkraft (Nm). Så er du sikret masser af batteri og motorkraft til 
bakkerne.

”Kan jeg tage min elcykel med på ferie i andre 
lande?”
Ja, men husk at bakker og især bjerge kræver meget strøm. 

”Hvad gør jeg, hvis min elcykel ikke virker?”
Tag den ned til din Batavus-forhandler, som kan finde fejlen og 
reparere din elcykel.

”Kan jeg få min elcykels motor til at hjælpe til at 
køre mere end 25 km/t.?”
Nej. En lovlig elcykel må kun trække op til 25 km/t. Men selvom 
motoren slår fra, kan du jo godt selv give den mere gas i pedalerne.

”Hvorfor forsætter motoren ikke med at hjælpe, 
når jeg holder op med at træde i pedalerne?”
En elcykel må kun give assistance, mens du træder i pedalerne. 
Ellers er den ifølge loven en knallert.

”Min cykel har Walk Assist, hvad er det og hvordan 
virker det?”
Walk Assist giver ekstra hjælp, når du trækker cyklen.

”Hvor længe kan jeg regne med at jeg kan få 
 r eservedele til min cykel?”
For det meste er de originale til rådighed i minimum fem år efter 
produktionen. Når vores leverandører stopper med at producere 
de originale dele, gør vi vores bedste for at tilbyde tilsvarende 
alternativer.

”Hvorfor bør jeg vælge at købe min elcykel hos en 
fagudannet forhandler, frem for i en detailhandel?”
Vores forhandlere har været på kursus i vores elcykler og 
har adgang til originale reservedele. Det gør dem bedst til at 
servicere, reparere og optimere elcykler.

”Er det rigtigt at jeg kan få serviceret min elcykel i 
hele landet, og hvad med i udlandet?”
Ja. Du kan vælge mellem en lang række forhandlere af vores 
elcykler i Danmark og andre europæiske lande. Se alle danske 
forhandlere på Batavus.dk.

Q&A
Her får du svar. Vi har samlet de spørgsmål,  

vi og vores forhandlere hører mest.

”Kan jeg tage min elcykel med på bilen?”
Ja. Men du skal vælge en godkendt holder til elcykler. Ellers kan
du ikke være sikker på, at den kan holde til vægten. Afmonter
altid dit batteri, når du spænder cyklen på bilen. Hvis du kan tage
dit display af, anbefaler vi også at gøre det, så du ikke risikerer at
udsætte cyklens system for vand, som bilen sprøjter op fra vejen

”Må jeg vaske min elcykel og batteriet?”
Vi anbefaler, at du vasker din elcykel. Du skal altid fjerne batteriet 
først og undgå at hælde vand på de elektriske dele. Hvis de skal 
gøres rent, anbefaler vi, at du gør det med en hårdt opvredet klud. 
Brug aldrig højtryksrenser eller haveslangen, men en vandkande 
og en blød børste.

“Hvorfor kører jeg kortere på en opladning om 
vinteren end om sommeren?”
Batteriets spænding falder i takt med temperaturen. Læs mere 
under afsnittet om batteri på side 22.

”Hvorfor viser batteriet fuldt opladet om 
morgenen, men falder hurtigt, når jeg cykler?”
Batterier danner ”overfladespænding”, når de ikke bruges. Det
viser sig på batteriets indikatorer, men betyder ikke, at den strøm
faktisk er på batteriet. Vi anbefaler, at du altid sætter batteriet til
at lade op efter brug. Så har du altid fuld kapacitet til dagen efter.

”Hvorfor giver cyklen modstand ved 25 km/t.?”
Motorens assistance slår fra ved den lovgivne hastighed. Derfor
kan det føles som om, den giver modstand, men det gør den nu
ikke. Når farten kommer under 25 km/t., vil motoren hjælpe til igen.

”Hvorfor kan jeg ikke nøjes med at lade mit batteri 
op, når det er fladt?”
Batterier har ikke godt af kun at blive ladet op, når de er helt døde. 
De kan heller ikke tåle at ligge til ladning hele tiden. Det vil forringe 
batteriets levetid, så du skal købe et nyt tidligere end nødvendigt. 
Husk at tage batteriet fra laderen, når det er helt ladet op, hvis din 
elcykel ikke har automatisk ladefunktion.

“Kan jeg selv lappe dækket i mit motorhjul?”
Vær opmærksom på at elsystemets elstik kan gøre det vanskeligt 
selv at tage hjulet af og på. Vi anbefaler at lade en forhandler 
klare disse reparationer. Har du en ION-cykel må du aldrig selv 
afmontere motorhjulet, da cyklen efterfølgende skal spændes 
med et specifikt antal Newton meter – og derefter kalibreres. Det 
skal altid foretages af en Batavus-forhandler.

”Hvorfor kan min kone køre længere på en 
opladning end mig? Vores cykler er samme model 
og købt på samme tid?”
Jo mindre hjælp man har behov for, desto længere holder 
batteriets spænding. Så det kan skyldes, at din kone træder 
hårdere i pedalerne, er bedre til at skifte gear, vejer mindre eller 
kører på færre bakker end dig.

”Hvorfor larmer min mands elcykel mere end 
min?”
Der er store forskelle på, hvor meget de enkelte motorer larmer. 
Det påvirkes også af cyklistens kørestil.

”Hvorfor bliver knapperne i mit display ved med at 
flække?”
Plastik- og gummioverfladerne kan ikke holde til tryk fra skarpe 
genstande. Det gælder også fingernegle.

”Hvorfor kører motoren, når jeg trækker min 
cykel?”
Hvis pedalerne kører rundt, mens du går, kan de sætte motoren i 
gang. Nogle elcykler har Walk Assist, som er designet til at hjælpe 
med at trække, når du går.

”Hvorfor kan min elcykel ikke køre så langt, som 
modellen er anvist til at kunne?”
Vægt, vind og andre forhold har indvirkning på dit antal kilometer. 
Tit er det maksimale antal kilometer målt under perfekte forhold. 
Det er beregnet til at sammenligne de forskellige elcykler. Men 
vægt, vind og andre forhold påvirker rækkevidden. Læs mere 
under rækkevidde på side 28.
 

”Hvor tit skal jeg have serviceret min elcykel? Kan 
jeg gøre det selv?”
Du bør kontrollere din cykels bremser og dæktryk tit. Vi anbefaler, 
at du mindst en gang hver tredje måned vasker cyklen, spænder 
den efter og smører den. Det kan du sagtens selv, hvis du har lidt 
rutine. Hvis du ikke har det, anbefaler vi i stedet, at du nøjes med 
vask og smøring. Din Batavus-forhandler kan kontrollere
resten. Du bør også lade ham kontrollere dit elsystem mindst to 
gange om året. Hvis du selv eller en ikke-autoriseret Batavus-
forhandler reparerer på de elektriske dele, dækker din garanti 
ikke længere.
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Med en elcykel passer du bedre på 
miljøet. Det har vi også gjort med dette 

katalog. Det er helt frit for skadelige 
kemikalier og faktisk lige til at spise.

Accell Danmark ApS
Tobaksgården 11

8700 Horsens
info-dk@batavus.com

Batavus tager forbehold for trykfejl, udvikling i produkter/teknologier og ændringer i kollektionen. Udvalget kan desuden variere hos de enkelte forhandlere.

@batavusdanmark
#batavusdanmark

batavusdk


