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De PACKD is de robuuste 

 allround transportfiets die 

 tegen een stootje kan 



Altijd veilig op weg met een Batavus. Want op  

Batavus kan je bouwen. Een fiets die tegen een 

stootje kan, weer en wind trotseert en je altijd 

weer veilig thuis brengt. Batavus is al 115 jaar 

onderdeel van Nederland. En dat oude liefde niet 

roest, blijkt uit de miljoenen Batavus fietsen in ons 

straatbeeld. Batavus is er altijd, voor iedereen.  

Zo bieden we een ruime collectie eigentijdse 

fietsen, van sportief en wendbaar tot robuust en 

comfortabel. Voorzien van de beste remmen en 

verlichting zodat je altijd goed zichtbaar bent.  

Wel zo veilig! In deze brochure staan alle fietsen 

van de PACKD serie van Batavus beschreven. 

Voor meer informatie vraag het de dealer of kijk 

op batavus.nl of batavus.be.

Veilig en zonder  
zorgen onderweg

Altijd op de  
hoogte van de  
actuele prijzen

Blijf op de hoogte  
via social media

Je ziet het goed: er staan geen prijzen 

in deze brochure. Omdat prijzen  

kunnen veranderen maken we gebruik 

van QR-codes, door deze simpel en 

snel te scannen met de camera op  

je smartphone weet je altijd de actuele 

prijs en kun je direct zien of een model 

in de aanbieding is en of je kunt  

profiteren van acties.
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DE IDEALE  
TRANSPORTFIETS  
VOOR JONG EN OUD 

De PACKD is klaar voor iedere rit. 

Naar school, het sportveld of een 

weekendtocht. De robuuste en hippe 

transportfiets kan het allemaal aan. 

De fiets kan niet alleen tegen een 

stootje, maar je wilt er ook mee  

gezien worden. Daarom zijn de  

fietsen verkrijgbaar in verschillende 

trendy kleuren. 

Weggewerkte kabels: mooi 

en functioneel 
De kabels van de PACKD zijn mooi  

weggewerkt door het frame en zijn 

daardoor minder kwetsbaar. Zo blijf 

je minder makkelijk haken achter een 

andere fiets in de drukke fietsenstalling. 

Bagage vervoeren was  

nog nooit zo makkelijk 

De stevige voor- en achterdrager 

zijn voorzien van hippe planken 

en geïntegreerde snelbinders 

waardoor je al je bagage gemak-

kelijk en veilig mee kunt nemen.

Stabiel parkeren,  

ook met bagage 

De PACKD is super gemakkelijk 

te parkeren, want met de stevige 

tweepootstandaard zet je ‘m 

gemakkelijk neer en door het 

stuurslot valt hij, ook met  

bagage, niet snel om. 

Altijd zichtbaar onderweg 
Altijd je licht aan en niet meer zwaar 

trappen? De koplamp en het achterlicht 

van niet elektrische fietsen werken op 

de naafdynamo, waardoor je nooit meer 

batterijen hoeft te vervangen. Bij de  

elektrische fiets werkt de verlichting  

natuurlijk op de accu. Zo ben je altijd 

goed zichtbaar onderweg!

Anti-lekbanden
Door de stevige anti-lekbanden blijf 

je zonder zorgen fietsen. Perfect voor 

dagelijks gebruik van je fiets! 

PACKD START: 

sterke transportfiets voor  

een erg aantrekkelijke prijs 

Een sterke en betrouwbare transport-

fiets tegen de beste prijs. Dat is de 

PACKD Start! Het stalen frame kan al 

je ritten aan en deinst niet terug voor 

een overvolle fietsenstalling. De PACKD 

Start zijn de instapmodellen van de 

PACKD-serie. Deze zijn niet uitgerust 

met geïntegreerde snelbinders en  

hippe planken.
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OVERZICHT 

BATAVUS

PACKD

MODELLEN

PACKD START PACKD START 3 PACKD 3 PACKD 3 PLUS PACKD 7 PACKD E-GO® PACKD E-GO®

PLUS

FRAME Stalen frame Stalen frame
Robuust, licht  

aluminium frame
Robuust, licht  

aluminium frame
Robuust, licht  

aluminium frame
Robuust, licht  

aluminium frame
Robuust, licht  

aluminium frame

MOTOR - - - - -
E-motion voorwielmotor 

(25 Nm)
E-motion middenmotor 

(60 Nm)

LOCATIE ACCU - - - - - Achterdrager Achterdrager

VERLICHTING Werkt op batterij Werkt op batterij Werkt op naafdynamo Werkt op naafdynamo Werkt op naafdynamo Werkt via accu Werkt via accu

VERSNELLING - Naafversnelling, 3 Naafversnelling, 3 Naafversnelling, 3 Naafversnelling, 7 Naafversnelling, 7 Naafversnelling, 7

REMMEN Terugtraprem Terugtraprem Terugtraprem Rollerbrakes Rollerbrakes
Rollerbrake achter,  

Velgrem voor 
Rollerbrake achter,  

Velgrem voor

TYPE DISPLAY - - - - - E-motion Sire-E E-motion Sire-E

STUURSLOT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTI-LEKBANDEN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TWEEPOOTSTANDAARD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLANKEN EN GEÏNTEGREERDE 
SNELBINDERS

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GEWICHT EXCL. ACCU 21,9 kg 22,5 kg 21,3 kg 23,3 kg 23,7  kg 23,9  kg 25,7 kg

KLEUR(EN) 
EN FRAMEMATEN

Zwart Mat:  
(D) 49-53-57
(H) 53-57-61 
Noordblauw Mat: 
(D) 49-53-57 

Zwart Mat:
(D) 49-53-57 
(H) 53-57-61 
Noordblauw Mat: 
(D) 49-53-57
Roodzilver Mat:
(D) 49-53-57

Zwart Mat:  
(D) 49-55-61 / (H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat: (D) 49-55-61
Babyblauw Mat: (D) 49-55-61
Wit Glans: (D) 49-55-61 
Legergroen Mat:(H) 49-55-61  

Zwart Mat:
(D) 49-55-61  
(H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat: 
(D) 49-55-61
Babyblauw Mat: 
(D) 49-55-61

 Zwart Mat:  
(D) 49-55-61 
(H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat: (D) 49-55-61
Babyblauw Mat: (D) 49-55-61
Wit Glans: (D) 49-55-61 
Legergroen Mat: (H) 49-55-61  

 Zwart Mat: 
(D) 49-55-61  
(H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat: 
(D) 49-55-61

 Zwart Mat: 
(D) 49-55-61  
(H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat: 
(D) 49-55-61
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PACKD START PACKD START 3

Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 

Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 
20,4 kg

✓ Stalen frame 

✓ Stuurslot en tweepootstandaard

  Zwart Mat: (D) 49-53-57  
 (H) 53-57-61 
Noordblauw Mat (D) 49-53-57

✓ Stevige voor- en achterdrager 

✓ Anti-lek banden 

22,5 kg

✓ Stalen frame 

✓ Stuurslot en tweepootstandaard

  Zwart Mat: (D) 49-53-57  
 (H) 53-57-61 
Noordblauw Mat (D) 49-53-57

 Roodzilver Mat: (D) 49-53-57 

✓ Stevige voor- en achterdrager 

✓ Naafversnelling, 3 

✓ Dit model is 

beschikbaar voor 

Batavus Lease
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PACKD 3 PACKD 3 PLUS

Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 

Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 
21,3 kg

✓ Planken en  

geïntegreerde snelbinders 

✓ Terugtraprem 

  Zwart Mat: (D) 49-55-61 / (H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat (D) 49-55-61

 Babyblauw Mat: (D) 49-55-61
 Wit Glans: (D) 49-55-61 
 Legergroen Mat: (H) 49-55-61  

✓ Naafversnelling, 3 

✓ Anti-lek banden, stuurslot  

en tweepootstandaard 

23,3 kg

✓ Planken en  

geïntegreerde snelbinders 

✓ Rollerbrake 

  Zwart Mat: (D) 49-55-61 
 (H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat (D) 49-55-61

 Babyblauw Mat: (D) 49-55-61

✓ Naafversnelling, 3 

✓ Anti-lek banden, stuurslot  

en tweepootstandaard 

TESTCĲFER

BATAVUS PACKD 3 | 2020

R

8 .4

✓ Dit model is 

beschikbaar voor 

Batavus Lease
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PACKD 7 PACKD E-GO®

Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 

Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 
23,7 kg

✓ Planken en  

geïntegreerde snelbinders 

✓ Rollerbrake

  Zwart Mat: (D) 49-55-61 / (H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat (D) 49-55-61

 Babyblauw Mat: (D) 49-55-61
 Wit Glans: (D) 49-55-61 
 Legergroen Mat: (H) 49-55-61  

✓ Naafversnelling, 7 

✓ Anti-lek banden, stuurslot  

en tweepootstandaard 

23,9 kg (excl. accu) E-motion voorwielmotor (25 Nm) 
✓ Digitale Sire-E display  

uiteinde stuur 

Accu op de achterdrager: 300Wh, 400Wh en 500Wh
✓ Planken en  

geïntegreerde snelbinders 

  Zwart Mat: (D) 49-55-61  
 (H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat (D) 49-55-61

✓ Naafversnelling, 7

✓ Verlichting werkt op accu 
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Scan de QR-code  

voor de 

actuele prijzen 

PACKD E-GO® PLUS

25,7 kg (excl. accu) E-motion middenmotor (60 Nm) 
✓ Digitale Sire-E display  

uiteinde stuur 

Accu op de achterdrager: 300Wh, 400Wh en 500Wh 
✓ Planken en  

geïntegreerde snelbinders 

  Zwart Mat: (D) 49-55-61  
 (H) 49-55-61 
Jeansblauw Mat (D) 49-55-61

✓ Naafversnelling, 7 

✓ Verlichting werkt op accu 

Tips over de  
aanschaf en het  
gebruik van een  
elektrische fiets 

Wil je meer informatie  
en tips over onze  

elektrische fietsen? 

Volg ons op social media

Als je van plan bent om een elektrische 

fiets te kopen, komt er plotseling erg veel 

informatie op je af. Er worden moeilijke 

termen benoemd terwijl jij misschien nog 

helemaal niet thuis bent in de wereld van 

de elektrische fiets. Om daar verandering 

in te brengen, heeft Batavus wat tips voor 

je om op te letten tijdens de aanschaf van 

je nieuwe, of vervangende elektrische fiets! 

Hoe fiets je weg op een  

elektrische fiets? 

Voordat je op de elektrische fiets stapt, zet je  

de accu aan. Zorg er daarna voor dat je de onder-

steuning op de stand met de minste ondersteuning 

zet. Dat doe je door middel van de controller die  

je op het stuur kan vinden. Met de ‘Plus’ ondersteunt 

de fiets meer en met de ‘Min’ ondersteunt de fiets 

minder. Zo bepaal je zelf hoeveel ondersteuning je 

tijdens je rit wilt. 

Kan ik met een elektrische fiets  

rijden zonder ondersteuning?

Veel mensen denken dat je niet meer kan rijden op 

een elektrische fiets als de accu leeg is. Dit is niet 

het geval. Je kan zonder ondersteuning van je fiets 

gewoon door blijven fietsen. Hoe dat fietst, verschilt 

per model fiets en per motorsysteem. 

BATAVUS VERZEKERT FIETSCOMFORT  

Iedere elektrische fiets heeft onder-

houd nodig. Bij Batavus verleng je 

eenvoudig de volledige garantie  

van 2 naar 5 jaar op de batterij,  

motor en display. Dat betekent vijf  

jaar lang onbezorgd fietsen zonder 

onvoorziene kosten!

Kijk voor meer informatie op  

batavus.nl of op batavus.be.
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BEKIJK, TEST & BESTEL  
JOUW IDEALE FIETS

DE BATAVUS  
PACKD TESTEN?
BEZOEK ONS TESTCENTRUM DE FIETSER IN EDE

 

In De Fietser test je de Batavus fietsen die je wilt en krijg je 
het beste advies van de fietsexperts. Stuk voor stuk hebben 
ze passie voor fietsen en vertellen je graag alles over onze 
nieuwe Finez fietsen. Heb je eenmaal jouw ideale fiets 
gevonden? Dan kan je hem direct bestellen. Staat hij  
binnen de kortste keren bij je Batavus-dealer in de buurt.

Akulaan 2, 6717 XN Ede

WWW.DEFIETSER.NL


