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I N T R O D U C T I E
 

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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KALII 3.0 BELT

SPOR T I V I T E I T  EN  OP T IMA A L  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 Kreutzer 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 schijfremmen 

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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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56cm 

51cm  |  56cm  |  61cm

Afwerking:    Mat

Voorvork:   Single shock

Motor:    M420 Kreutzer middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Riem

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    600 - 800 Wh

Kleur:

KALII 3.0 BELT
Product presentatie 
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SPOR T I V I T E I T  EN  OP T IMA A L  COMFORT

De Kalii 3.0 D is een sportieve allrounder met features die u van een moderne elektrische fiets mag 

verwachten. Deze uitvoering onderscheidt zich van de Kalii 3.0 Belt middels het lichte derailleur 

systeem. Hiermee fietst u op een heerlijk tempo en schakelt u op ieder moment door naar de 

juiste versnelling. De hydraulische schijfremmen geven u volledige controle en de geruisloze 

middenmotor zorgt voor een krachtige ondersteuning wanneer u dat nodig heeft. Gemak en 

sportiviteit. Dat is wat deze e-bike zo mooi maakt.

De Kalii 3.0 is naast het lage instapmodel ook verkrijgbaar als sportief herenmodel.

 

KALII 3.0 DERAILLEUR
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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56cm 

51cm  |  56cm  |  61cm

Afwerking:    Mat

Voorvork:   Dual shock

Motor:    M420 Kreutzer middenmotor

Versnelling:   Shimano Deore 10

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    600 - 800 Wh

Kleur:

KALII 3.0 DERAILLEUR
Product presentatie 

KALII 3.0 DERAILLEUR
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E S C A P E  T H E  O R D I N A R Y
Begin je dag met een frisse start. De e-bikes voor onderandere 

woon-werkverkeer 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. 
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ONT SPANNEN  EN  GEN I E T EN  I N  S T I J L

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 Kreutzer 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, duurzaam en stil is.  

 

LETO BELT
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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56cm 

46cm  |  51cm  |  56cm 

Afwerking:    Glanzend / Mat

Voorvork:   Dual shock

Motor:    M420 Kreutzer middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7 / Nexus 5

Aandrijving:   Riem

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    600 - 800 Wh

Kleur:

LETO BELT
Product presentatie
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R I EMA ANDR I J V I NG
Riem aangedreven elektrische fietsen zijn uitgevoerd met een revolutionair riem 

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 

blijf t 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 blijf t mede in het spoor door een unieke vertanding. In combinatie met de 

weerbestendige riem draagt dit zorg voor vele kilometers e-bike plezier.
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ONT SPANNEN  EN  GEN I E T EN  I N  S T I J L

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 Kreutzer 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. 

Eenmaal op pad met de Leto, dan blijf je genieten. 

 

LETO
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46cm  |  51cm  |  56cm 

25 km/hAfwerking:    Glanzend

Voorvork:   Dual shock

Motor:    M420 Kreutzer middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    600 - 800 Wh

Kleur:

LETO
Product presentatie
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U R B A N  C I T Y
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! 



20

ROYA A L  GEN I E T EN  VAN  HE T  L E V EN

Gewoon een prachtige verschijning, die VanDijck Ceto. Uitgerust met een betrouwbare, krachtige 

Kreutzer 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. 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.

 

CETO
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25 km/h

46 cm  |  51 cm  |  56 cm 

Afwerking:    Mat

Voorvork:   Dual shock

Motor:    M200 Kreutzer middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    600 - 800 Wh

Kleur:

CETO
Product presentatie
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E EN  U I T ERST  COMFORTABE L E  E - B I K E

Robuust, fijn doseerbare hydraulische schijfremmen, de centraal geveerde voorvork en de Kreutzer 

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. De Freya is naast het lage instapmodel ook verkrijgbaar als herenmodel.  

 

FREYA
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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56cm 

51 cm  |  56 cm  |  61 cm

Afwerking:    Mat

Voorvork:   Dual shock

Motor:    M300 Kreutzer middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    600 - 800 Wh

Kleur:

FREYA
Product presentatie
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BE TROUWBARE  V ERSCH I JN ING

Een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding gecombineerd met een betrouwbare Kreutzer 

voorwielmotor zorgt ervoor dat deze e-bike een van de populairste keuzes is binnen onze 

collectie. 

 

 

CERES
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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56 cm 

51 cm  |  56 cm  |  61 cm

Afwerking:    Glanzend

Voorvork:   Dual shock

Motor:    Voorwiel

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    400 - 500 Wh

Kleur:

CERES
Product presentatie
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A C C U  C A P A C I T E I T
Kies je een elektrische fiets, dan is de accu een belangrijk 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 mooi 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 rit ten maakt. Ben je op zoek naar een elektrische 

fiets die je voor langere fietsrit ten 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. 
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E L EGANT,  S J I E K  &  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 Kreutzer 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 Phaedra werkelijk is, een pure e-bike met een plezierige prijs/

kwaliteit verhouding. De Phaedra heeft alles in huis om een echte compagnon te worden om er 

samen mee op uit te trekken.

 

 

PHAEDRA
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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56 cm 

Afwerking:    Glanzend

Voorvork:   Dual shock

Motor:    M200 middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    400 - 500 Wh

Kleur:

PHAEDRA
Product presentatie
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URBAN  US E .  I N  S T Y L E

De Aphrodite/Adonis Mid is een geweldige elektrische fiets die gemaakt is voor multi functioneel 

gebruik. Het model heeft een moderne uitstraling met een klassieke donkerblauwe kleur zodat je in 

smaak en stijl door de omgeving suist. Dit model heeft de motor in het midden wat zorgt voor een 

stabiele wegligging. Deze wegligging is uitermate handig op drukke plaatsen en rit ten met veel 

bochten. Met de keuze uit twee verschillende accucapaciteiten ben je nergens in beperkt en ervaar 

je volledige vrijheid. 

Dit is een van de meest stijlvolle fietsen van VanDijck en daar mag je mee gezien worden. Stap 

op deze mooie en krachtige elektrische transportfiets en geniet van een luxe en comfortabele 

fietstocht. Comfort, luxe en klasse.

 

APHRODITE / ADONIS
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25 km/h

46cm  |  51cm  |  56 cm 

51cm  |  56 cm   |  61 cm

Afwerking:    Mat 

Voorvork:   Vast

Motor:    M200 middenmotor

Versnelling:   Shimano Nexus 7

Aandrijving:   Ketting

Remmen:   Hydraulische schijfremmen

Accu:    400 - 500 Wh

Kleur:

APHRODITE / ADONIS
Product presentatie



For  fu r ther  in format ion contac t  us  a t :

in fo@t imyocyc le .com

VD-2023-V1-JAN


