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BATEC HYBRIDE 2  
 Lichaamsbeweging voor iedereen

Het ultieme 
mobiliteitshulpmiddel
Batec handbikes zijn een totaaloplossing voor uw 
mobiliteitsproblemen:

ü  Ga van verminderde naar vergrootte mobiliteit; van hulp 
nodig hebben tot zelfstandig en proactief zijn.

ü    2 in 1, u behoudt altijd de mobiliteit die uw handbewogen 
rolstoel u biedt.

ü  Overwin obstakels en rijd over oneffen ondergrond.
ü    Bevestig onze handbikes in slechts enkele seconden en 

zonder noodzaak tot het maken van transfers
ü    Ook geschikt voor quadriplegen en hemiplegen.

Request a quote or a demonstration 
without any commitment!
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Lichaamsbeweging voor iedereen
De BATEC HYBRIDE 2 brengt de technologie van de BATEC 
ELECTRIC en BATEC MANUEEL handbikes samen in één 
product wat vergelijkbaar is met een elektrisch ondersteunde 
fiets. De kracht van de motor geeft u net dat extra duwtje in 
uw rug wat u nodig heeft. 

170/150 mm aluminium cranks.  
E mode gecombineerd met MAGIC LEVER.

BATEC TETRA VERSNELLING. Shimano 
REVO  

Avid BB7 dubbele remklauwen.  
BATEC QUAD HANDVATTEN. 

Actieradius: 27-40 km * met 280 Wh  
accu. 50-75 km * met 522 Wh accu.

Handige opbergtas voor bijvoorbeeld porto-
monee en/of smartphone

700 lumen koplamp. Dubbel LED achterlicht 
in standaard.

All-in-one LCD display met fietscomputer, 
claxon en usb laadcontact 

9-versnellingen. Avid BB7 dubbele remklauwen met 203mm 
remschijf. Saccon remhendel. Parkeerrem. 

high-power 250 RPM Koolstofborstelloze 
motor. Vermogen: 900W. Piekvermogen: 
1050 W.

Nieuwe elektronica inclusief krachtsensor, 
3 niveau’s van ondersteuning + E mode. 
Brake sensor met power-off onderbreking.

150 mm aluminium cranks.  
Vernieuwde wegrijdfunctie op handvat. 

*Actieradius berekend onder de volgende omstandigheden: gebruiker weegt 75 kg, ultralichte rolstoel, vlak terrein, geen wind en een gemiddelde snelheid van 15 km/u. Het kan +-20% variëren, afhankelijk 
van de batterij. Nummer/versie: MM-017/1.0
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