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BATEC ELEKTRISCH
Voor zorgeloos fietsplezier kies je de handbike 
BATEC ELEKTRISCH, een volledige elektrische 
handbike. Met de BATEC ELEKTRISCH kun je 
zonder fysieke inspanning fietsen. De elektrische 
handbike brengt je snel van A naar B.

Eenvoudig je BATEC ELEKTRISCH aankoppelen 
aan je eigen comfortabele rolstoel en je kunt 
ontspannen op weg:  voor de dagelijkse 
boodschappen, naar een etentje met vrienden, 
woon- school- en werkverkeer of een toertocht 
door de frisse buitenlucht.

De BATEC ELEKTRISCH kunt u eenvoudig en snel 
aan- en afkoppelen in enkele seconden en verder 
gaan in uw handbewogen rolstoel dankzij het 
BATEC EASY-FIX bevestigingssysteem (octrooi 
aangevraagd).
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BATEC ELEKTRISCH 
Technische gegevens
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KENMERKEN
• MATERIAAL: aluminium 7005 T6
• MOTOR: borstelloos 500 W en 36 V 
• ACCU: 11 Ah lithium, zonder geheugene-

ffect met automatische draadloze verbin-
ding

• ACTIERADIUS: 30-50 km, afhankelijk van 
het gewicht van de gebruiker, rijstijl en  
ter reinomstandigheden

• SNELLADER (4 uur)
• BANDEN: Maxxis ultra-grip 20" (54-406)
• VELGEN: 20" van dubbelwandig aluminium
• REMMEN: dubbele mechanische 203 mm 

Shimano schijfrem met Shimano Deore 
hendels

• STUURINRICHTING: FSA Orbit MX
• STUUR: FSA V-Drive Lowriser

• BATEC EASY-FIT afstelsysteem (octrooi 
aangevraagd).

• BATEC EASY-FIX snelbevestigingssysteem 
(octrooi aangevraagd).

• BATEC SAFE-FEET staander (octrooi   
aangevraagd).

• LED-KOPLAMP 900 lumen op hoofdaccu
• DUBBEL LED-ACHTERLICHT in de staander
• BEDIENINGSPANEEL met accu-indicatie en 

snelheidsregelaar
• FIETSCOMPUTER met LCD-display en  

4 functies
• DUBBELE USB POORT voor opladen
• VERWIJDERBARE QR CONTRAGEWICHTEN 

om de aandrijving te verbeteren
• GEWICHT: 14,9 kg (+ 4 kg accu + 5 kg  

contragewichten)

AFMETINGEN IN MM KLEUREN
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Deze speciale uitvoering is speciaal 
ontwikkelt voor fietsers die moeite hebben 
met een gashendel van de standaard 
uitvoering van de BATEC ELEKTRISCH: 
de rem en de gasfunctie zijn makkelijk 
te bedienen door het stuur naar voor- en 
achter te bewegen.

Met het stuur Gas & Brake, speciaal 
ontworpen voor gebruikers met verminderde 
kracht in armen en handen, kunt u met 
lichte stuurbewegingen versnellen en 
remmen. 

De BATEC kunt u eenvoudig en snel aan- en 
afkoppelen in enkele seconden en verder 
gaan in uw handbewogen rolstoel dankzij 
het BATEC EASY-FIX bevestigingssysteem 
(octrooi aangevraagd).

BATEC ELEKTRISCH TETRA
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BATEC ELEKTRISCH TETRA 
Technische gegevens

KENMERKEN
• MATERIAAL: aluminium 7005 T6  
• MOTOR: borstelloos 500W en 36V  
• ACCU: 11 Ah lithium, zonder geheugeneffect 

met automatische draadloze verbinding
• ACTIERADIUS: 30-50 km, afhankelijk van  

het gewicht van de gebruiker, rijstijl en  
terreinomstandigheden

• SNELLADER (4 uur) 
• BANDEN: Maxxis ultra-grip 20" (54-406) 
• VELGEN: 20" van dubbelwandig aluminium 
• REMMEN: dubbele mechanische 203  

Shimano schijfrem  
• STUURINRICHTING: FSA Orbit MX 
• GAS & BRAKE STUUR zonder hendels voor 

tetraplegiepatiënten 
• BATEC EASY-FIT afstelsysteem (octrooi 

aangevraagd).

• BATEC EASY-FIX snelbevestigingssysteem 
(octrooi aangevraagd). 

• BATEC SAFE-FEET staander (octrooi   
aangevraagd). 

• LED-KOPLAMP 900 lumen aangesloten op 
de hoofdaccu 

• DUBBEL LED-ACHTERLICHT in de staander 
• BEDIENINGSPANEEL met accu-indicatie en 

snelheidsregelaar 
• FIETSCOMPUTER met LCD-display en  

4 functies 
• DUBBELE USB POORT om smartphone of 

tablet op te laden 
• VERWIJDERBARE QR CONTRAGEWICHTEN 

om de aandrijving te verbeteren 
• GEWICHT: 14,9 kg (+ 4 kg accu + 5 kg  

contragewichten)
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KLEUREN



BATEC HYBRIDE
De handbike BATEC HYBRIDE is een snelle 
makkelijke aankoppelbare handbike met 
elektrische ondersteuning.

Met de BATEC HYBRIDE fiets je ontspannen, 
licht en soepel.

De BATEC ELEKTRISCH en BATEC MANUEEL 
zijn gecombineerd tot de BATEC HYBRIDE. Het 
motorvermogen geeft u het duwtje in de rug 
met de elektrische ondersteuning wanneer 
u die nodig hebt om grotere afstanden te 
kunnen afleggen.

De BATEC ELEKTRISCH kunt u eenvoudig 
en snel aan- en afkoppelen in enkele 
seconden en verder gaan in uw handbewogen 
rolstoel dankzij het BATEC EASY-FIX 
bevestigingssysteem (octrooi aangevraagd).
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KENMERKEN
• MATERIAAL: aluminium 7005 T6 
• MOTOR: borstelloos 500 W en 36 V  
• ACCU: 11 Ah lithium
• ACTIERADIUS: 30-50 km, afhankelijk van 

het gewicht van de gebruiker, rijstijl, ter -
reinomstandigheden en hulpbehoevendheid.

• SNELLADER (4 uur) 
• BANDEN: Maxxis ultra-grip 20" (54-406) 
• VELGEN: 20" van dubbelwandig aluminium 
• VERSNELLINGEN: Shimano Alivio met  

8 tandwielen 
• REMMEN: dubbele mechanische 203 mm 

Shimano schijfrem met Shimano Deore 
hendels

• CRANKSTEL: Shimano aluminium 170 mm 

• BATEC EASY-FIT afstelsysteem (octrooi 
aangevraagd).

• BATEC EASY-FIX bevestigingssysteem 
(octrooi aangevraagd). 

• BATEC SAFE-FEET staander (octrooi   
aangevraagd). 

• LED-KOPLAMP 900 lumen op hoofdaccu 
• DUBBEL LED-ACHTERLICHT in de staander 
• BEDIENINGSPANEEL met accu-indicatie en 

snelheidsregelaar 
• FIETSCOMPUTER met LCD-display en  

8 functies 
• DUBBELE USB POORT voor opladen 
• VERWIJDERBARE QR CONTRAGEWICHTEN 

om de aandrijving te verbeteren 
• GEWICHT: 19,9 kg (+ 4 kg accu + 5 kg con-

tragewichten)
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Technische gegevens

AFMETINGEN IN MM KLEUREN



BATEC HYBRIDE TETRA
De BATEC HYBRIDE TETRA is de versie met 
speciale handvatten voor gebruikers met 
minder kracht in armen en handen.

Dankzij de elektrische ondersteuning krijgt u 
een duwtje in de rug wanneer u dat nodig hebt 
bij bijvoorbeeld langere afstanden, tegenwind 
of gewoon wanneer u het zelf wilt.

De BATEC HYBRIDE TETRA is in vergelijking met 
de standaard versie uitgerust met een dubbele 
mechanische terugtraprem, de handgrepen 
BATEC QUADS GRIPS, de versnellingshendel 
BATEC SHIFT LEVER (octrooi aangevraagd) en 
het baanbrekende BATEC MAGIC LEVER 
crankdemontagesysteem (octrooi  aangevraagd). 

En natuurlijk voorzien van de BATEC EASY-FIX 
snelbevestiging (octrooi aangevraagd).
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KENMERKEN
• MATERIAAL: aluminium 7005 T6 
• MOTOR: borstelloos 500W en 36V  
• ACCU: 11 Ah lithium
• ACTIERADIUS: 30-50 km, afhankelijk van 

het gewicht van de gebruiker, rijstijl, te r-
reinomstandigheden en hulpbehoevendheid.

• SNELLADER (4 uur) 
• BAND: Maxxis ultra-grip 20" 
• VELGEN: 20" van dubbelwandig aluminium 
• VERSNELLING: Shimano Alivio 
• Tetraplegie-versnellingssysteem BATEC 

SHIFT LEVER (octrooi aangevraagd). 
• REMMEN: dubbele terugtraprem met me-

chanische 203 Shimano schijfrem 
• CRANKSTEL: Shimano aluminium 170 mm
• Tetraplegie-handgrepen BATEC QUADS 

GRIPS

• BATEC MAGIC LEVER crankdemontagesys-
teem (octrooi aangevraagd). 

• BATEC EASY-FIT afstelsysteem (octrooi 
aangevraagd). 

• BATEC EASY-FIX snelbevestigingssysteem 
(octrooi aangevraagd). 

• BATEC SAFE-FEET staander (octrooi   
aangevraagd). 

• LED-KOPLAMPEN 900 lumen 
• DUBBEL LED-ACHTERLICHT in de staander 
• BEDIENINGSPANEEL met accu-indicatie en 

snelheidsregelaar 
• FIETSCOMPUTER met LCD & 8 functies 
• DUBBELE USB POORT 
• VERWIJDERBARE QR CONTRAGEWICHTEN 
• GEWICHT: 19,9 kg (+ 4 kg accu + 5 kg con-

tragewichten)

AFMETINGEN IN MM KLEUREN
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BATEC HYBRIDE TETRA 
Technische gegevens



BATEC MANUEEL
Sportieve rolstoelgebruikers kiezen voor 
de handbike BATEC MANUEEL, een snelle 
makkelijke aankoppelbare handbike. En niet 
onbelangrijk: je houdt de comfort van je eigen 
handbewogen rolstoel.

Door te fietsen nemen je kracht en 
uithoudingsvermogen toe. Je conditie 
verbetert: je bent minder snel moe en je voelt 
je fitter. Dankzij de kleine draaihoek kunt u 
door smalle steegjes en bent u wendbaar.

De BATEC MANUEEL kunt u eenvoudig en 
snel aan- en afkoppelen in enkele seconden 
en verder gaan in uw handbewogen 
rolstoel dankzij het BATEC EASY-FIX 
bevestigingssysteem (octrooi aangevraagd).
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KENMERKEN
• MATERIAAL: aluminium 7005 T6 
• BANDEN: Maxxis ultra-grip 20" (54-406) 
• VELGEN: 20" van dubbelwandig aluminium 
• VERSNELLINGEN: Sram Dual Drive met  

24 versnellingen (3 naafversnellingen en  
8 tandwielen) 

• REMMEN: dubbele mechanische 180 mm 
Shimano schijfrem met Shimano Deore 
hendels STUURINRICHTING: FSA Orbit MX 

• CRANKSTEL: Shimano van aluminium  
170 mm 

• BATEC EASY-FIT afstelsysteem (octrooi 
aangevraagd).

• BATEC EASY-FIX snelbevestigingssysteem 
(octrooi aangevraagd). 

• BATEC SAFE-FEET staander (octrooi   
aangevraagd). 

• KOPLAMPEN met 7 LEDS met 4 functies 
• ACHTERLICHT met 2 LEDS met 2 functies 
• FIETSCOMPUTER met LCD-display en  

8 functies 
• Standaard BIDONHOUDER 
• VERWIJDERBARE QR CONTRAGEWICHTEN 

om de aandrijving te verbeteren 
• GEWICHT: 13 kg (+ 5 kg contragewichten)
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BATEC MANUEEL 
Technische gegevens
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BATEC MANUEEL TETRA
De BATEC MANUEEL, is ook verkrijgbaar 
in een speciale versie voor gebruikers met 
verminderde kracht in armen en handen.

De Tetra versie is uitgerust met een dubbele 
mechanische terugtraprem, BATEC QUADS 
GRIPS handgrepen, BATEC SHIFT LEVER 
versnellingshendel (octrooi aangevraagd). 

De BATEC MANUEEL kunt u eenvoudig en 
snel aan- en afkoppelen in enkele seconden 
en terugvallen op het gemak van een 
handbewogen rolstoel dankzij het BATEC 
EASY-FIX bevestigingssysteem (octrooi 
aangevraagd).
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BATEC MANUEEL TETRA 
Technische gegevens

KENMERKEN
• MATERIAAL: aluminium 7005 T6 
• BANDEN: Maxxis ultra-grip 20" (54-406) 
• VELGEN: 20" van dubbelwandig aluminium 
• VERSNELLINGEN: Sram Dual Drive met 24 

versnellingen (3 naafversnellingen en  
8 tandwielen) 

• Tetraplegie-versnellingssysteem  
BATEC SHIFT LEVER (octrooi aangevraagd). 

• REMMEN: dubbele terugtraprem met 
mechanische 203 Shimano schijfrem 

• CRANKSTEL: Shimano van aluminium  
170 mm 

• Tetraplegie-handgrepen BATEC QUADS 
GRIPS

• BATEC EASY-FIX SNELBEVESTIGINGSSYS-
TEEM (octrooi aangevraagd). 

• BATEC SAFE-FEET STAANDER met wielen 
en voetbeschermingsplaat (octrooi  aange-
vraagd). 

• KOPLAMPEN met 7 LEDS met 4 functies 
• ACHTERLICHT met 2 LEDS met 2 functies 
• FIETSCOMPUTER met LCD-display en  

8 functies 
• VERWIJDERBARE QR CONTRAGEWICHTEN 

om de aandrijving te verbeteren 
• GEWICHT: 13 kg (+ 5 kg contragewicht)

AFMETINGEN IN MM KLEUREN
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Bij de BATEC SPECIAL EDITIONS 
gaat het om beperkte Batec-
uitvoeringen met speciale 
kenmerken. Elke Batec Special 
Edition bestaat uit 25 units.
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BATEC BOSSA rugzak 
De BATEC BOSSA 
rugzak is speciaal voor 
rolstoelgebruikers 
ontworpen. Een rugzak met 
veel inhoud en heeft drie 
zakken.

  
BATEC PORTA 
bagagedrager 
BATEC PORTA is de 
bagagedrager van uw Batec 
en ons meest veelzijdige 
accessoire. U kunt er 
gemakkelijk een koffertje, 
een rugzak, een tas op 
meenemen, of wat u maar 
wilt of nodig hebt.

 
BATEC RODES  
off-road wielen 
Rust uw rolstoel met 
deze off-road wielen uit 
om comfortabel over een 
oneffen ondergrond te rijden. 
Bovendien wint u dankzij het 
unieke verwijdingssysteem 
aan breedte en aan stabiliteit 
en veiligheid.

Smartphone-houder
De smartphone-houder is 
compatibel met uw Batec. 
Hiermee kunt u uw toestel op 
uw Batec meenemen. Luister 
naar muziek, profiteer van uw 
GPS of gebruik de handsfree... 
Bovendien kunt u met de 
Batec 2014 uw smartphone 
opladen via de dubbele 
standaard-USB-poort.

BATEC PICNIC mand
BATEC PICNIC is de mand 
van uw Batec en onze 
populairste accessoire.
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COOL BATEC 
ACCESSOIRES
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Rust uw Batec uit met COOL BATEC 
ACCESSOIRES: exclusieve accessoires 
speciaal ontworpen voor Batec- en 
rolstoelgebruikers. 
Ontdek alles over deze accessoires!



COMPATIBEL 
COMPATIBEL met 99% van de 
rolstoelen op de markt
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CLICK & GO!
Dankzij het BATEC EASY-FIX anker 
systeem kan iedere gebruiker, 
ongeacht de zwaarte van de 
beperking, eenvoudig de handbike 
BATEC los- of aankoppelen van 
zijn rolstoel. Wanneer je wilt, kan 
je de BATEC ontkoppelen sneller 
dan iemand zonder beperking om 
op of af te stappen van een fiets. 
De handbike neem je daardoor 
eenvoudig mee op reis.

Bij Batec Mobility hebben wij de 
bevestigingsstang BATEC DOCKING-BAR 
ontwikkeld (octrooi  aangevraagd). Dankzij 
zijn modulesysteem kan een Batec aan 99% 
van de verkrijgbare rolstoelen worden gebruikt 
gekoppelt. Dit houdt in dat hij aangepast 
kan worden aan elk type zitbuis en zititng, 
vast of vouwbaar frame, met ingebouwde of 
verwijderbare voetsteun, en aan een breed scala 
aan afmetingen. 

Sommige fabrikanten bieden de mogelijkheid 
om de BATEC DOCKING BAR (octrooi  
aangevraagd) aan het chassis van de rolstoel 
vast te lassen. 
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EIGEN TECHNOLOGIEËN
BATEC EASY-
FIX snelbe-
vestigingssys-
teem (octrooi 
aangevraagd).

BATEC EASY-
FIT afstel-
systeem 
(octrooi aan-
gevraagd).

BATEC 
DOCKING-
FIX bevesti-
gingsstang 
(octrooi aan-
gevraagd), ook 
voor vouwbare 
rolstoel

Gas&Brake stuur zonder 
hendels*: hiermee kunt u 
met lichte stuurbewegingen 
versnellen en remmen.

Tetraplegie-handgrepen 
BATEC QUAD GRIPS**: voor 
meer grip van de hand.

BATEC 
SAFE-FEET 
staander 
(octrooi  aan-
gevraagd).

Tetraplegie-versnellingssys-
teem BATEC SHIFT LEVER 
(octrooi aangevraagd)**: een-
voudig te activeren zonder 
de handen van de pedalen te 
nemen.

BATEC MAGIC LEVER crank-
demontagesysteem (octrooi 
aangevraagd)***: voor star-
tondersteuning en hierdoor 
kunnen gebruikers de Batec 
in de vrijloop gebruiken.

TETRAPLEGIE-AANPASSINGEN

Geleid door universe-
le vormgevingsprin-
cipes, heeft Batec 
Mobility eigen tech-
nologieën ontwikkeld 
om praktische en 
veelzijdige producten 
te ontwikkelen. Het 
is onze overtuiging 
dat iets oncomforta-
bels niet gebruikt zal 
worden. Iets dat niet 
gebeurt bij Batecs.

* BATEC ELEKTRISCH TETRA | ** BATEC MANUEEL TETRA en BATEC HYBRIDE TETRA | *** BATEC HYBRIDE TETRA



BATEC CLUB 

Achter elke Batec schuilt een mens. 
En achter ieder mens schuilt een verhaal. 
Wij van Batec willen uw verhaal met anderen 
delen. 

#BatecLifestyle
#BatecPeople
#BatecTeam
#BatecTravels

Hebt u een Batec? Word lid van BATEC CLUB en 
profiteer van alle voordelen  

•  U vindt er kortingen, aanbiedingen en exclusieve 
producten voor de leden van BATEC CLUB  

•  Levenslang 10% korting op alle COOL BATEC 
ACCESSOIRES.

•  Ontdek en deel Batec ervaringen met andere 
gebruikers: toegankelijke routes en reizen, 
praktische ervaringen voor het dagelijks leven, trucs 
en grappige anekdotes... 

•  Ontvang al het nieuws over Batec Mobility via uw 
email.

GEBRUIKERSER-
VARINGEN

BATEC CLUB
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De aard van deze mediterrane 
stad nodigt uit om buitenshuis 
en samen met anderen van 
het leven te genieten. Dit 
inspireerde ons bij de oprichting 
van Batec tot de doelstelling  
om een actieve en vitale 
levensstijl te bevorderen voor 

mensen met een lichamelijke beperking wereldwijd. 
De industriedesigntraditie  van Barcelona heeft zijn 
uitwerking op het ontwerp van de Batecs niet gemist: 
in essentie nuttig, maar ook zeer aantrekkelijk.

Batec Mobility is een maatschappelijk betrokken 
project door en voor mensen met een lichamelijke 
beperking.

De positieve maatschappelijke impact van dit 
project is het grootst voor Batec gebruikers. Dankzij 
een verbeterde mobiliteit lukt het ons hun leven 
te veranderen. Het vervult ons met trots dat 94% 
van onze gebruikers beweren dat Batec hun leven 
ingrijpend heeft verbeterd. 

Daarnaast creëert Batec Mobility werkgelegenheid 
voor mensen met een lichamelijke beperking. 50% van 
onze medewerkers hebben een lichamelijke beperking. 
Hiervan zijn de meesten zwaar gehandicapt.
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ONTWERP UW BATEC
Ontdek ons ontwerpsysteem en creëer de 
Batec van uw dromen! 

In vijf eenvoudige stappen en slechts enkele 
minuten, kunt u uw Batec volgens uw 
voorkeuren vormgeven:

3   Kies uit de type rolstoelen 5   Hebt u al een Batec, profiteer dan 
van een van de besparingsplannen

4   Rust uw Batec uit met COOL 
BATECS ACCESSOIRES

2   Kies de kleur die u wilt

6   Ontvang een foto van uw Batec, een gedetailleerde offerte en de 
mogelijkheid een test  proefrit af te speken of te bestellen
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1  Kies het model 



BATEC MOBILITY
www.batec-mobility.com
info@batec-mobility.com

Creada por y para personas con 
discapacidad, Batec Mobility 
revoluciona tu movilidad

Batec Mobility, opgericht  
door en voor mensen met een 
lichamelijke beperking, brengt 
een omwenteling teweeg in  
uw mobiliteit.

www.batec-mobility.com


