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Beste fietsliefhebber, 
Dank voor uw interesse in onze elektrische fietsen. Als exclusief importeur van 
SACHS E-bikes in Nederland en België presenteer ik u graag onze nieuwe collectie.

Brittijn en SACHS zijn bedrijven met een lange geschiedenis. Inmiddels zit de 
derde generatie aan het roer in ons familiebedrijf en is SACHS al meer dan 100 
jaar een toonaangevend producent van degelijke en stijlvolle fietsen en motoren. 
U kent ongetwijfeld nog de Spartamet / Saxonette en de beroemde SACHS brom-
mers uit de jaren 50 en 60.

Als importeur wil ik altijd dicht bij onze klanten en dealers staan. Niet alleen 
om ondersteuning te bieden als dat nodig is, maar ook om samen met SACHS 
uw wensen te kunnen vertalen in mooie, praktische en betrouwbare fietsen.  
 

Want daar gaat het uiteindelijk om: dat u een fiets heeft die precies bij u past, die 
gemakkelijk te bedienen is en die meegaat zolang als u dat wilt. 

Op SACHS en Brittijn kunt u vertrouwen! 

In deze brochure vindt u ons volledige assortiment, waar nu ook een handige 
elektrische vouwfiets en scooter toe behoren. Heeft u nog speciale wensen of 
ideeën, of heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Laat het weten, ik 
beantwoord ze graag: F.brittijn@brittijn.nl.

 
 

collectie 2010
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Versnellingen in de naaf
(betrouwbaar en minder onderhoud)

Gesloten kettingkast
(veilig en schoon)

Afneembare accu
(lichter, veilig, comfortabel en bij ieder

 stopcontact op te laden)

Een lage instap
(makkelijk)

Aandrijving in voorwiel
(Goede gewichtsverdeling en comfortabel)

E-Bikes van SACHS worden gekenmerkt door:
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collectie 2010

fiEtsEn zondEr tE trappEn:

Electra de luxe     p.10

saxonette luxus     p.11

prima E – de elektrische scooter   p.12

fiEtsEn mEt trapondErstEuning

Elo-Bike de luxe 28 inch    p.4

Elo-Bike de luxe 26 inch    p.6

Elo-Bike 3     p.7

kobold - de elektrische vouwfiets  p.8

3 in 1 fiEtsEn: 

Electra de luxe 3 in 1     p.14

Electra 2 – 3 in 1     p.15

tEchnischE spEcificatiEs   p.16

Wilt u ons eens ontmoeten?
Regelmatig staan wij op vakantiebeurzen en daar 
kunt u al onze producten uitproberen. Op onze 
website – www.sachs.nl - kunt u zien waar en 
wanneer we op een beurs staan. Maar uw vragen 
zijn natuurlijk altijd welkom. Stuur ze naar  
info@brittijn.nl en wij beantwoorden ze graag.  

Tip!
Al onze fietsen kunnen ook geleverd worden met een terugtraprem. Informeer bij 
uw dealer naar de mogelijkheden!
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Wat is trapondersteuning?

Trapondersteuning is heel goed te vergelijken met het fietsen 

met wind in de rug. Er zijn dan 2 energiebronnen: uw trap-

kracht en de wind in uw rug. Bij trapondersteunend rijden is het 

niet de wind, maar een motor die uw trapkracht versterkt. Deze 

extra energiebron zorgt ervoor dat u moeiteloos grote afstanden of 

heuvels overbrugt. U kunt zelf de mate van ondersteuning regelen.

€ 1999,-

Trapondersteunend
Elo-Bike de luxe 28 inch
kleur: antraciet / zilver

fietsen met trapondersteuning
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Passend kinderzitje leverbaar
Veel gebruikers van onze fietsen hebben kinde-
ren of kleinkinderen. Daar willen ze natuurlijk 
graag een ritje mee maken. 
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fietsen met trapondersteuning

Trapondersteunend
Elo-Bike de luxe 28 inch
kleur: antraciet / zilver

kleur: blauw / zilver

Hoe werkt de E-Bike? 

De werking van de E-bikes is te vergelijken met die van normale fietsen, alleen krijgt u tijdens het trappen een duwtje in 

de rug van de motor. Voordat u wegfietst drukt u op de aan/uit knop op het display. Zodra u begint te trappen, geeft de motor 

met dezelfde kracht ondersteuning. Stopt u met trappen, dan stopt ook de ondersteuning van de motor. 

2.  De schokbreker zorgt 
voor een comfortabel  
weggedrag.

3.  De motor bevindt zich in de 
voorwiel en zorgt voor een 
betere balans en optimale  
rijeigenschappen.

1.  Prettig gevormd stuur 
met krachtige remmen  
en een heldere display  
dat informatie geeft over  
de snelheid en actieradius. 

5.  De 36 volts Li-pol accu 
is weggewerkt onder de  
drager. Lithium Polymeer  
is een vernieuwde techniek 
van de Lithium Ion.

4.  Alle SACHS fietsen 
hebben een gesloten  
kettingkast: dat is mooier, 
veiliger en voorkomt  
vlekken in uw kleding.

5
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€ 2049,-
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26 inch: Optimale zithouding voor mensen kleiner dan 1.75 m.
Bent u kleiner dan 1,75 m, dan is ons 26 inch model ideaal door de kortere afstand tussen 
zadelpen en stuurpen. Hierdoor kunt u de meest ideale zithouding aannemen.

€ 2049,-

De Elo-Bike de luxe is nu ook in een 26 inch variant verkrijgbaar.

Trapondersteunend
Elo-Bike de luxe 26 inch
kleur: blauw / zilver

52 cm 57 cm

Elo-Bike de luxe 

26 inch

Elo-Bike de luxe 

28 inch

Tip!
U kunt echte rijervaring opdoen bij onze dealers. Kijkt u 
op onze website www.sachs.nl voor de dichtstbijzijnde 
dealer in uw buurt.

fietsen met trapondersteuning
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Trapkracht gestuurde ondersteuning ten opzichte van 
sensorgestuurde ondersteuning.
Bij sensorgestuurde ondersteuning registreert een sensor het ronddraaien van de 
pedalen en dan begint de motor met ondersteunen. De motor ondersteunt altijd met 
de zelfde kracht. De trapkracht gestuurde ondersteuning is kracht afhankelijk: als u 
zelf veel kracht op de pedalen uitoefent, zal de motor veel ondersteuning bieden.

Extra garantie bijkopen tot 5 jaar met de  
Nationale ELO-Fietsverzekering van ENRA
E-Bikes zijn anders dan gewone fietsen. ENRA Verzeker-
ingen heeft speciaal voor E-Bikes een verzekering ontwik-
keld. Op www.enra.nl vindt u hierover meer informatie.
 

Afneembare accu 
Elke SACHS E-Bike heeft een eenvoudig afneembare accu. 
Dat heeft twee voordelen:
•  U kunt de accu opladen waar u wilt: thuis, in de garage, in de caravan, 

in het hotel. U heeft alleen een stopcontact nodig.
•  Als u de accu verwijdert, is uw fiets aanzienlijk lichter. Wanneer u bijvoorbeeld 2 

E-Bikes op uw fietsdrager heeft, scheelt dat bijna 7 kilo aan gewicht op uw trekhaak.
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€ 1599,-Trapondersteunend
Elo-Bike 3
kleur: antraciet / zilver

De Elo-Bike 3 is een fiets van hoogwaardige kwaliteit met een degelijk afwerkingsniveau. Dat ziet u bijvoorbeeld al aan de 
afneembare accu onder de bagagedrager. U merkt het wanneer u erop fietst: u rijdt soepel en bijna geruisloos, zodat u  
ontspannen van de natuur kunt genieten.

fietsen met trapondersteuning



8

Kobold – zoals een vouwfiets bedoeld is

Steeds meer mensen mijden de files en kiezen voor de trein. Als lopen vanaf 

het station dan te ver is, is de Kobold dé oplossing voor u: een pittige elektri-

sche vouwfiets die trapondersteuning biedt en zeer eenvoudig is op te vouwen. 

Uniek is dat de Kobold ook in ingeklapte toestand prima bestuurbaar is. De 

Kobold biedt dus alles wat u van een vouwfiets mag verwachten!

Trapondersteunend
De elektrische vouwfiets 
Kobold 

€ 999,-

kleur: zwart

fietsen met trapondersteuning
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Anders dan veel andere vouwfietsen is de 
Kobold ook ingeklapt prima te verplaatsen.

fietsen met trapondersteuning

2.    Frame is van 
lichtgewicht materiaal  
en eenvoudig in  
te klappen.

3.  De accu is lichtgewicht 
en eenvoudig uitneembaar,  
dus bij ieder stopcontact op te 
laden. Ook op te laden via een 
omvormer in de auto of caravan.

1.  Stuur is makkelijk om te 
klappen, maar tijdens het  
fietsen natuurlijk met een  
borging beveiligd. 

3

1

2
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fietsen zonder te trappen

Fietsen zonder te trappen 
Electra de luxe serie

Wat is fietsen zonder te trappen?

U kunt dit het beste vergelijken met rijden op een Saxonette / 

Spartamet. Met de Electra kunt u elektrisch ‘snorren’. U kunt in 

alle gevallen meetrappen, maar dat hoeft niet, want de Electra 

kan zelfstandig wegrijden. Door mee te trappen vergroot u het 

bereik van de fiets. 

Omdat de fiets zelfstandig kan rijden heeft u een kenteken- en bromfiets 
rijbewijs nodig, een helm is echter niet verplicht.
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fietsen zonder te trappen

‘Ik wilde een elektrische fiets die echt zelfstandig kan rijden. 

Bij modellen van andere aanbieders moet je altijd meetrappen. 

De Electra de luxe is het daarom helemaal voor mij. Dankzij de inge-

bouwde motor kan ik overal heen, ik kom met 

gemak over heuvels en bruggen. Ik bepaal zelf hoe 

hard ik ga door de gashendel aan het stuur. Deze 

fiets heeft me mijn vrijheid terug gegeven.’
* exclusief afleveringskosten en kentekenkosten.

Fietsen zonder te trappen 
Electra de luxe  2 in 1

kleur: antraciet / zilver

Handstart € 1820,-*

Elektrostart € 2090,-*
Snorren op benzine  
Saxonette luxus
kleur: blauw / zilver 
kleur: zwart

SACHS stond in de jaren ’80 van de vorige eeuw aan de wieg van  

de Spartamet. De Saxonette luxus is een luxe, prettig rijdende 

snorfiets met een heel zuinige benzinemotor. Een echte kilome-

tervreter en in de Benelux de enige in zijn soort. Leverbaar met 

een handstart of een elektrische start. 

€ 2099,-*

Testresultaat “Sehr gut” 

in het gerenommeerde 

Duits vakblad Rad Aktiv
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Vakantieboodschappen doen was nog nooit zo leuk!

De Prima E is een handige elektrische scooter die ideaal is voor op de camping. 

U koppelt hem op de drager achter uw caravan of camper en bent altijd mobiel 

op uw vakantieplekje. De mooie ronde vormen en chromen koplamp zijn een 

knipoog naar de scooters uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De techniek is 

natuurlijk modern: lichtgewicht materialen zijn gebruikt om de scooter licht en 

handelbaar te maken. De accu is verborgen onder de zitting en de Prima E heeft 

een slim opbergvak aan de voorzijde.De elektrische scooter 
Prima E

€ 1499,-*

Elektrische scooter

* exclusief afleveringskosten en kentekenkosten.
Let op! Heeft u geen auto- of motorrijbewijs, dan heeft u bij deze scooter 
het bromfietsrijbewijs (AM) nodig (zie: www.cbr.nl). 
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4.   Grote koplamp 
met een brede straal 
zorgt voor veilig rijden  
in het donker.

2.  De accu is weggewerkt 
onder het zadel en is mak-
kelijk uitneembaar en bij elk 
stopcontact op te laden.

3.    Grote schokbrekers voor 
en achter zorgen voor een  
comfortabel rijgedrag.

5.   Het opbergvak is makkelijk 
af te sluiten.

1.  Multifunctioneel stuur met 
startknop, gashendel, rich-
tingaanwijzers en makkelijk 
afleesbaar display.

‘Voor ons is de Prima E ideaal. We kiezen altijd voor 

een camping ver van de stad. Om dan met de camper 

in het dorp even een krantje te halen of wat broodjes, 

is heel omslachtig. Met de scooter is dat juist heer-

lijk en makkelijk.’
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Elektrische scooter
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3 in 1 fietsen

3 in 1: zegt u het maar...

De 3 in 1 fietsen van SACHS laten de keuze aan u: wilt u gewoon fietsen, 

wilt u fietsen met trapondersteuning, of wilt u helemaal niet meetrappen? 

Het is allemaal mogelijk. Kies eenvoudig de ondersteuning die u wenst.

De slimme 3 in 1 fietsen van SACHS:

1. Zelf fietsen…

2. …of fietsen met trapondersteuning

3. …of fietsen zonder te trappen 

3 in 1 
Electra de luxe serie:
kleur: blauw / zilver
kleur: antraciet / zilver
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3 in 1 fietsen

De slimme 3 in 1 fietsen van SACHS:

1. Zelf fietsen…

2. …of fietsen met trapondersteuning

3. …of fietsen zonder te trappen 

3 in 1 fietsen: de keuze is altijd aan u. Zowel de Electra de luxe als de Electra 2 zijn rijkelijk uitgerust en van topkwaliteit. De Electra de Luxe biedt u echter meer comfort, 
zoals een uitneembare accu onder de drager, een luxe display en anti lek banden. De Electra 2 accu bevindt zich in een afneembare fietstas.

“Ik had me er al enigszins bij neergelegd dat ik afscheid zou moeten nemen van mijn grootste hobby toen een goede vriend 

mij wees op de 3 in 1 fietsen van Sachs. Wat een uitkomst! Dankzij deze fietsen kan ik weer overal op de fiets naartoe. Ik 

hoef veel minder inspanning te leveren: de elektromotor doet het werk. Ik kan zelf fietsen, fietsen met ondersteuning of  

rijden zonder mee te trappen. Voordat u wegfietst met de fiets, drukt u op de aan/uit knop op het display. Je hoeft zelf niet 

eens mee te trappen bij het wegrijden en dat alles is nog milieuvriendelijk ook. Inmiddels heb ik alweer verschillende toer-

tochten gereden, met het grootste gemak. Ook de boodschappen kan ik weer gewoon op de fiets doen. De 3 in 1 fiets van 

Sachs heeft mijn mogelijkheden vergroot en zorgt ervoor dat ik nog lang van het fietsen kan genieten.” 

* exclusief afleveringskosten en kentekenkosten.

3 in 1 
Electra de luxe
kleur: antraciet / zilver
kleur: blauw / zilver

3 in 1
Electra 2
kleur: zwart

€ 2299,-*
€ 1699,-*
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Uw dealer:

Bolder 18A
6582 BZ Heumen
Nederland 

T. +31 (0)24 - 3734000
E. info@brittijn.nlwww.sachs.nl

Technische specificaties 

Gewicht incl accu

Gewicht accu

Frame 

Framehoogte

Instaphoogte

Zadelhoogte vanaf de grond

Accu capaciteit

Reikwijdte (zelfstandig rijdend)

Reikwijdte (trapondersteunend)

Versnellingen

Banden

Kenteken

Rijbewijs

Aantal ondersteunings varianten

Voorvork

Kleur

Overige

Prijs

ELO-Bike 3

28 kg

3,5 kg

aluminium

44 cm

40 cm

86 cm

10,5 AH Li-pol 36v

40 - 60 km

7 naafversnellingen

standaard

nee

nee

2

Dubbele vering
(duo shock)

Antraciet / zilver

e 1599,-

ELO-Bike de luxe 
26”

27 kg

3,4 kg

aluminium

46 cm

37 cm

84 cm

10 AH Li-pol 36v

50 - 80 km

7 naafversnellingen

anti lek

nee

nee

3

Enkele vering
(mono shock)

Blauw / zilver

e 2049,-

Kobold

22 kg

3.2 kg

staal

48 cm

43 cm

79 cm

10 AH Li-ion 24v 

Li-Ion

20 - 40 km

3 naafversnellingen

standaard

nee

nee

1

vast

zwart

L 97 cm ingeklapt

H 80 met zadel 

H 72 ingeklapt

B 35 cm

e 999,-

ELO-Bike de luxe
28” 

27 kg

3,4 kg

aluminium

48 cm

38 cm

86 cm

10 AH Li-pol 36v

60 - 90 km

7 naafversnellingen

standaard

nee

nee

3

Dubbele vering
(duo shock)

Antraciet / zilver

e 1999,-

ELO-Bike de luxe
28” 

27 kg

3,4 kg

aluminium

48 cm

38 cm

86 cm

10 AH Li-pol 36v

60 - 90 km

7 naafversnellingen

anti lek

nee

nee

3

Enkele vering
(mono shock)

Antraciet / zilver
Blauw / zilver

e 2049,-

Fietsen met trapondersteuning

Saxonette luxus
Hand en E-start

30 kg

nvt

aluminium

48 cm

41 cm

91 cm

nvt

2,5L per 100 km

geen versnellingen

anti lek

verplicht

verplicht

nvt

Dubbele vering
(duo shock)

Blauw / zilver

e 1820,-* Hand start 
e 2090,-* E-start

Saxonette luxus
E-start

30 kg

nvt

aluminium

44 cm

40 cm

89 cm

nvt

2,5L per 100 km

geen versnellingen

anti lek

verplicht

verplicht

nvt

Dubbele vering
(duo shock)

Zwart

e 2090,-*

Electra de luxe 2-1

27 kg

3,4 kg

aluminium

48 cm

38 cm

86 cm

10 AH Li-pol 36V

40-70 km

7 naafversnellingen

standaard

verplicht

verplicht

nvt

Dubbele vering
(duo shock)

Antraciet / zilver

e 2099,-*

Fietsen zonder trappen

Prima E

50 kg

7,6 kg

staal

nvt

28 cm

75 cm

14 AH Li-Ion 48V

30 - 50 km

nvt

standaard

verplicht

verplicht

nvt

verend

Zwart 
Wit

L 1,65 m

H 75 cm zadel

H 1,04 cm stuur

B 64 cm stuur

e 1499,-*

Electra 2 

28 kg

3,2 kg

aluminium

44 cm

39 cm

86 cm

10,5 AH Li-pol 36v

40 - 60 km

40 - 60 km

7 naafversnellingen

standaard

verplicht

verplicht

2

Dubbele vering
(duo shock)

Zwart

e 1699,-*

Electra de luxe 3-1

27 kg

3,4 kg

aluminium

48 cm

38 cm

86 cm

10 AH Li-pol 36v

40 - 70 km

60 - 90 km

7 naafversnellingen

anti lek

verplicht

verplicht

3

Enkele vering
(mono shock)

Antraciet / zilver
Blauw / zilver

e 2299,-*

3 in 1 Fietsen

* exclusief afleveringskosten en kentekenkosten.

wijzigingen in de technische specificaties en kleur voorbehouden

UITGAVE VOORjAAR 2010 

AL OnZE FIETSEn KUnnEn OOK GELEVERD WORDEn MET EEn TERUGTRAPREM. InFORMEER BIj UW DEALER nAAR DE MOGELIjKHEDEn!


