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INLEIDING
Anthony van Dyk (22 maart 1599 – 9 december 1641) was een
Vlaamse barok kunstenaar die een vooraanstaand hofschilder werd.
Van Dyk werd geprezen voor zijn vermogen om het menselijke figuur
te portretteren door de nadruk te leggen op de natuurlijke schoonheid.
Zijn kunst staat bekend om de gladde afwerking en zijn uitgebreide
en briljante gebruik van het kleurenpalet.
Dezelfde elegantie en kleurverfijning is terug te vinden binnen het
assortiment van VanDijck. Een reeks hoogwaardige e -bikes met een
eigentijdse en subtiele uitstraling voor woon-werkverkeer of stedelijk
gebruik. Een VanDijck e -bike bevestigt uw keuze voor kwaliteit en
design. We wensen je een elegante fietservaring!
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ESCAPE THE ORDINARY
Begin je dag met een frisse start. De e -bikes uit het Work segment
zijn ervoor gemaakt om iedere dag de uitdaging aan te gaan.
Modern en strak vormgegeven met een sportief getuned frame.
Hiermee fiets je ’s ochtends als een speer naar het werk. Zeg maar
alvast gedag tegen drukke wegen en lange files. De work e -bike is
er om te blijven!

KALII 3.0
SPORTIVITEIT EN OP TIMA AL COMFORT
Een sportieve allrounder, een heerlijke fiets waarmee je comfortabel en
snel bij uw werk bent. Of fijn ’s avonds even een rondje, even eruit, de
zorgen van de dag van je af laten waaien. De in het midden geplaatste
Bafang M420 motor doet geruisloos zijn werk, en doordat de accu slim
in het frame is verwerkt is de handling van de e -bike perfect te noemen.
De hydraulische remmen doseren heerlijk en geven dat vertrouwde
gevoel de snelheid te beheersen in ieder situatie. Het Belt Drive Systeem
zorgt ervoor dat je een stevige riemaandrijving hebt die gemakkelijk te
onderhouden is.
De Kalii 3.0 is naast het lage instapmodel ook verkrijgbaar als sportief
herenmodel.
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KALII 3.0

Frame

Pearl Blue

Decals

Pearl White

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

Ladies: 46 . 51. 56 . 61cm | Gents: 51. 56 . 61cm
Parelblauw | Mat
Single Shock
Bafang M420 Kreutzer

www.vandijckbikes.nl

Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus
Riem
Magura MT2N Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh

9

KALII 3.0 DERAILLEUR
SPORTIVITEIT EN OP TIMA AL COMFORT
De Kalii 3.0 D is een sportieve allrounder met features die je van een
moderne elektrische fiets mag verwachten. Deze uitvoering onderscheidt
zich van de standaard Kalii 3.0 middels het lichte derailleur systeem.
Hiermee fiets je op een heerlijk tempo en schakel je op ieder moment
door naar de juiste versnelling. De hydraulische remmen geven je
volledige controle en de geruisloze Bafang M420 middenmotor zorgt
voor een krachtige ondersteuning wanneer je dat nodig hebt. Gemak en
sportiviteit. Dat is wat dit model zo mooi maakt.
De Kalii 3.0 is naast het lage instapmodel ook verkrijgbaar als sportief
herenmodel.
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KALII 3.0 DERAILLEUR

Frame

Pearl Blue

Decals

Pearl White

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

Ladies: 46 . 51. 56 . 61cm | Gents: 51. 56 . 61cm
Parelblauw | Mat
Dual Shock
Bafang M420 Kreutzer

www.vandijckbikes.nl

Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus
Ketting
Magura MT2N Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh
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ELEGANT TOURING
Modern en comfort – het beste van twee werelden. Deze e -bikes
halen het beste in onze ontwerpers naar boven. En dat voel je direct.
De ergonomie van het zachte zadel en de luxere lederen handvaten,
alles is tot in detail uitgewerkt. Maak een keuze uit een van de
moderne pantone kleuren, en geniet van jouw unieke e -bike.
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LETO BELT
ONT SPANNEN EN GENIE TEN IN STIJL
Een uiterst bijzondere combinatie van comfort en kracht, dat is de Leto.
Van het tijdloze design alleen al blijf je genieten. En dat niet alleen.
Met de krachtige Bafang M420 middenmotor die je tot maar liefst 80
Nm ondersteunt, geniet je onder elke weersomstandigheid. En natuurlijk
ook van de omgeving om je heen. Dankzij de soepele versnellingen aan
boord, schakel je eenvoudig door naar jouw gewenste trapritme.
Het Belt Drive Systeem zorgt ervoor dat je een stevige riemaandrijving
hebt die gemakkelijk te onderhouden is.
Bijna moeten we je adviseren om een accu te kiezen met de hoogste
capaciteit. Want eenmaal op pad met de Leto, dan blijf je genieten.
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LETO BELT

Frame

Pantone 415c

Decals

Pantone 425c

Decals

Pantone 400c

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

46 . 51 . 56 cm
Sage 80% glossy
Dual Shock
Bafang M420 Kreutzer

www.vandijckbikes.nl

Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 7
Riem
Magura MT2N Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh
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LETO BELT
ONT SPANNEN EN GENIE TEN IN STIJL
Een uiterst bijzondere combinatie van comfort en kracht, dat is de Leto.
Van het tijdloze design alleen al blijf je genieten. En dat niet alleen.
Met de krachtige Bafang M420 middenmotor die je tot maar liefst 80
Nm ondersteunt, geniet je onder elke weersomstandigheid. En natuurlijk
ook van de omgeving om je heen. Dankzij de soepele versnellingen aan
boord, schakel je eenvoudig door naar jouw gewenste trapritme.
Het Belt Drive Systeem zorgt ervoor dat je een stevige riemaandrijving
hebt die gemakkelijk te onderhouden is.
Bijna moeten we je adviseren om een accu te kiezen met de hoogste
capaciteit. Want eenmaal op pad met de Leto, dan blijf je genieten.
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LETO BELT

Frame

Pantone 4230c

Decals

Warm grey 5c

Decals

Pantone 400c

Hoogte:

46 . 51 . 56 cm

Versnelling:

Kleur:

Tarmac Mat

Aandrijving:

Voorvork:

Dual Shock

Remmen:

Motor:

Bafang M420 Kreutzer

www.vandijckbikes.nl

Accu:

Shimano Nexus 7
Riem
Magura MT2N Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh
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ACTIERADIUS
De accu van uw elektrische fiets is aan veel innovatie onderhevig. VanDijck kent
verschillende variaties en volgen hierbij de nieuwste normen. Dat betekent dat er gebruik
wordt gemaakt van slimme batterij managementsystemen. VanDijck biedt accu’s aan in
diverse capaciteitniveaus.
De actieradius is afhankelijk van de omgeving waarin gefietst wordt, weersomstandigheden,
niveau van ondersteuning, manier van schakelen en conditie van de e -bike, zoals bijv. de
bandenspanning. Een ander belangrijk gegeven is de mate waarin je gebruik maakt van
het systeem. Ga je op topsnelheid biken of trap je zelf mee?
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I N T U B E A CC U

A C H T E R D R A G E R A CC U

24.5 Ah (882Wh) ~ 120 – 220 km
22.4 Ah (806Wh) ~ 110 – 200 km
18.2Ah (655Wh) ~ 100 – 170 km
17.4 Ah (628Wh) ~ 100 – 160 km
14.0 Ah (500Wh) ~ 80 – 120 km

17.4 Ah (628Wh) ~ 100 – 160 km
15.6 Ah (562Wh) ~ 90 – 140 km
13.0 Ah (468Wh) ~ 70 – 120 km
10.4 Ah (374Wh) ~ 60 – 90 km

LETO CHAIN
ONT SPANNEN EN GENIE TEN IN STIJL
Een uiterst bijzondere combinatie van comfort en kracht, dat is de Leto.
Van het tijdloze design alleen al blijft je genieten. En dat niet alleen.
Met de krachtige Bafang M420 middenmotor die je tot maar liefst 80
Nm ondersteunt, geniet je onder elke weersomstandigheid. En natuurlijk
ook van de omgeving om je heen. Dankzij de zeven versnellingen aan
boord, schakel je eenvoudig door naar jouw gewenste trapritme.
Bijna moeten we je adviseren om een accu te kiezen met de hoogste
capaciteit. Want eenmaal op pad met de Leto, dan blijf je genieten.
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LETO CHAIN

Frame

Pantone 415c

Decals

Pantone 425c

Decals

Pantone 400c

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

46 . 51 . 56 cm
Sage 80% glossy
Dual Shock
Bafang M420 Kreutzer

www.vandijckbikes.nl

Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 7
Ketting
Tektro Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh
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CETO
ROYA AL GENIE TEN VAN HE T L EVEN
Gewoon een prachtige verschijning, die VanDijck Ceto. Uitgerust met
een betrouwbare, krachtige Bafang M200 middenmotor brengt deze
e -bike je daar waar je naar toe wilt. En dat is niet het enige, de Ceto
beschikt over een volledig in de hoofdbuis geïntegreerde accu, iets
wat bijdraagt aan zijn fraaie verschijning. U kunt de Ceto meer op uw
wens samenstellen door het ruime accu keuze aanbod. Met de goed
doseerbare en krachtige schijfremmen raak je snel vertrouwd zodat je
intuïtief snel en adequaat op iedere situatie kunt inspelen.
Op weg met de Ceto is genieten van de vele momenten die je te wachten
staan.
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CETO

Frame 1
Frame 2

Pantone 2212c

Decals

Pantone 2181c

Decals

Pantone 642c

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

46 . 51 . 56 . 61 cm
Koningsblauw | Storm Blue 80% glossy
Dual Shock
Bafang M200

www.vandijckbikes.nl

Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 7
Ketting
Tektro Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh
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URBAN CITY
Gemaakt met het moderne stadsleven in het achterhoofd. De urban
city e -bikes herken je direct aan de geometrie van het robuuste
frame en componenten van de hoogste kwaliteit. Daarnaast is ook
het comfort niet uit het oog verloren. Met de fijne demping van de
voorvork en een comfortabel zadel is het continue genieten. Ervaar,
voel en vooral: geniet!

FREYA
EEN UITERST COMFORTABEL E E-BIKE
Niet voor niets een van de meest verkochte e -bikes van VanDijck. Robuust,
fijn doseerbare hydraulische remmen, de centraal geveerde voorvork en
de Bafang M300 middenmotor in combinatie met de verende zadelpen
maken de Freya tot een uiterst comfortabele e -bike.
En dan het strakke frame, mooi afgewerkt en met een fijne geometrie
onderstreept nog eens het Freya effect. We zeiden het al, niet voor
niets…
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FREYA

Frame

Grey Blue

Decals

Pantone 7547c

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

Ladies: 46 . 51. 56 cm | Gents: 51. 56 . 61cm
Grey Blue
Dual Shock
Bafang M300
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Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 7
Ketting
Tektro Hydraulic Disc Brake
655 Wh . 806 Wh . 1080 Wh
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PHAEDRA
ELEGANT, SJIEK & COMFORT
Elegant en sjiek, de Phaedra straalt één en al comfort uit. Dat maakt het
een heerlijke stads e -bike en die juist ook heel fijn is om mee te toeren.
Dat heeft ook te maken met zijn stille Bafang M200 middenmotor die
helpt in ieder omstandigheid fijn te kunnen blijven fietsen, zoals je dat
wilt. En alles in één fiets.
Het rustige design straalt uit wat de Pheadra werkelijk is, een pure e -bike
met een plezierige prijs/kwaliteit verhouding. De Pheadra heeft alles in
huis om een echte compagnon te worden om er samen mee op uit te
trekken.
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PHAEDRA

Frame

Champagne

Decals

Pantone 4230c

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

46 . 51 . 56 cm
Champagne
Dual Shock
Bafang M200
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Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 7
Ketting
Hydraulic Disc Brake
468Wh . 560Wh . 630Wh
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ROMA
V EELZIJD IGE EN COMFORTABEL E
De VanDijck Roma is een e -bike van de hoogste klasse. Dit zie je direct
terug aan het typische VanDijck ontwerp; een minimalistisch design,
waarbij de accu netjes is geïntegreerd in het frame. Daarnaast voorzien
de luxe lederen handgrepen en het zachte gelzadel voor optimaal
comfort. Met de VanDijck Roma heb je een e -bike die probleemloos zijn
werk doet. De stille middenmotor van Bosch werkt met krachtsensoren
en past de ondersteuning moeiteloos aan op jouw trapritme. Zo hoef jij
je niet druk te maken en kun je genieten van de omgeving om je heen. 
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ROMA

Frame

Pantone 433C

Decals

Hoogte:
Kleur:
Voorvork:
Motor:

46 . 51 . 56 cm
Black Blue
Dual Shock
Bosch Active Line Plus
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Versnelling:
Aandrijving:
Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 8
Ketting
Magura MT2N
625 Wh
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BAFANG MIDDENMOTOR
Een e -bike middenmotor is krachtiger dan een voorwielmotor.
In heuvelachtig terrein is het dan ook gemakkelijker fietsen
zonder dat het systeem zwaar belast wordt. Het slimme
systeem in de e -bike voelt hoe hard je trapt en past hier
de ondersteuning op aan - door middel van trapsensoren.
Doordat het gewicht van de motor centraal in de e -bike
geplaatst is voelt het fietsen nagenoeg hetzelfde aan als een
gewone fiets.

Nm per motor:
Bafang M200: 65 Nm | Rotatiesensor & Trapsensor
Bafang M300: 80 Nm | Rotatiesensor
Bafang M420: 80Nm | Rotatiesensor & Trapsensor

CERES
EEN UITERST COMFORTABEL E E-BIKE
Het bijzondere aan de Ceres One Key is dat je voor deze e -bike maar
één aparte sleutel nodig heeft. Hiermee open je gemakkelijk het slot van
het frame en het slot van de accu. Dit maakt de Ceres One Key tot een
van de populairste e -bikes van VanDijck. Een zeer goede prijs-kwaliteit
verhouding gecombineerd met een betrouwbare Bafang voorwielmotor
zorgt ervoor dat deze e -bike een van de populairste keuzes is binnen
onze collectie.
En de specificaties beamen dat. Deze prachtige verschijning met maar
liefst drie accu niveau keuzes, is er één om lang van te genieten. Boek
gemakkelijk een proefrit op onze site en beleef de klasse van de Ceres
zelf.
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CERES

Frame

Pantone 5435c

Decals

Pantone 5455c

Decals

Pantone 2378c

Hoogte:

46 . 51 . 56 . 61 cm

Versnelling:

Kleur:

Ice Blue 80% glossy

Aandrijving:

Voorvork:
Motor:

Dual Shock
Bafang Front

www.vandijckbikes.nl

Remmen:
Accu:

Shimano Nexus 7
Ketting
Hydraulic Disc Brake
468Wh . 560Wh . 630Wh
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RIEMAANDRIJVING
Riem aangedreven elektrische fietsen zijn uitgevoerd met een revolutionair riem
aangedreven systeem ter vervanging van de ketting. De riem is gemaakt uit
UV- en weerbestendig polyurethaan rond een carbon kern. Hij bestaat uit één
stuk en is van ‘tandvormen’ voorzien die exact aansluiten op de tandwielen.
Er zit geen rek in de riem. Dat alles maakt het systeem zeer licht, duurzaam,
stil en schoon. Smering is niet nodig en vuil blijft er niet aan plakken. Wat rest
is genieten van de omgeving.
VanDijck maakt onderandere gebruik van de Gates riemaandrijving. De
technologie is vergaand. Het zuiver CNC gesneden achtertandwiel is
bijvoorbeeld voorzien van een geruisloos klik-tandwielsysteem wat ervoor
zorgt dat er geen geluiden ontstaan bij het aanzetten en vrijlopen van de
aandrijving.
De riem blijft mede in het spoor door een unieke vertanding. In combinatie
met de weerbestendige riem draagt dit zorg voor vele kilometers geruisarm
e -bike plezier.

ACCU CAPACITEIT
Kies je een elektrische fiets, dan is de accu het belangrijkste onderdeel. De accu zorgt ervoor dat
het display en de motor van voldoende elektriciteit worden voorzien, zodat jij kunt genieten van
je fietsrit.
Onze collectie heeft een breed aanbod in accukeuzes, zowel in de bagagedrager als in het frame.
De accu’s in de bagagedrager zijn lekker compact en makkelijk om in en uit te schuiven. Deze
accu’s zijn perfect voor wanneer je wat kortere ritten maakt. Ben je op zoek naar een elektrische
fiets die je voor langere fietsritten wilt gebruiken? Dan zit je goed met een accu in het frame. Deze
accu’s hebben de grootste accucapaciteit en hiermee kun je de meeste kilometers afleggen.
Dankzij nieuwe technologie is het zelfs mogelijk om een 1080 Wh accu aan te schaffen. Deze
innovatieve accu bestaat uit meer dan 20.000 cellen en hiermee fiets je tot wel 200 km op een
volle accu. Naast het grote bereik laadt deze accu ook nog eens sneller op, en gaat hij tot drie
keer langer mee dan een normale accu.


VANDIJCK & KREUTZER
Kreutzer is een premium merk dat is ontwikkeld boven op de bestaande technieken en in nauwe
samenwerking met Bafang. Hoogwaardige displays, accu’s, controllers en aandrijfsystemen die
optimaal met elkaar samenwerken en zo zijn ingericht om de gebruiker een optimale ondersteuning
te bieden die direct vertrouwd aanvoelt en maximale ondersteuning biedt wanneer dat wordt
gevraagd.
Veiligheid en kwaliteit staan bij Kreutzer voorop. De systemen zijn ontwikkeld rondom het CANbus systeem welke ook in de automobielindustrie wordt gebruikt. Dat betekent niet alleen dat de
communicatie tussen ieder specifiek onderdeel altijd goed aansluit, maar ook een systeem dat
volledig uitgelezen kan worden, waarmee eventuele problemen snel kunnen worden gedetecteerd
en verholpen.
Fijn ondersteund fietsen binnen iedere vorm van fietsmobiliteit is een missie voor Kreutzer. En die
missie sluit nauw aan bij de missie van VanDijck.
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AN ELEGANT RIDE
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