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de elektrische 
fietswijzer helpt 
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hun rijcomfort
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Een volledig overzicht van onze gewone fietsen vind je in ons Fietsen Magazine of op Sparta.nl. 
op Sparta.nl vind je altijd onze actuele collectie!
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om je te helpen bij de keuze voor de elektrische fiets die bij jou past, heeft Sparta de 

elektrische fietswijzer ontwikkeld. In deze fietswijzer staan de belangrijkste aspecten die 

een rol spelen bij de aanschaf van een elektrische fiets. Met dit hulpmiddel hopen wij je 

te helpen bij het maken van de juiste beslissing, zodat je dié elektrische fiets kiest die 

aan jouw eisen en verwachtingen zal voldoen. Vraag je dealer naar deze begrijpelijke en 

praktische fietswijzer en beslis wat voor jou van belang is.

dE ElEktrischE fiEtswijzEr 

hElpt jE op wEg!

doe de test op sparta.nl

naast de elektrische fietswijzer heeft Sparta de elektrische 

fietstest ontwikkeld. dit is een handige online tool op Sparta.nl.

door maximaal 7 vragen te beantwoorden kom je erachter 

welke fiets het beste bij jou past. doe de snelle test met korte 

uitleg of de uitgebreide test met video uitleg en vind je ideale 

elektrische fiets! 

Maak een testrit!

nadat je alle informatie op een rij hebt gezet en meer te 

weten bent gekomen over de factoren die invloed hebben op 

het rijcomfort, adviseren we je een testrit te maken. Alleen 

op die manier weet je of de fiets het comfort biedt dat je 

verwacht en of hij goed bij je past. Sparta biedt verschillende 

mogelijkheden tot het maken van een testrit. Maak hier vooral 

gebruik van en kom te weten welke fiets het beste bij jou past!

Testrit op afspraak bij een dealer in jouw buurt

Maak een afspraak via Sparta.nl bij een dealer bij jou in de 

buurt om een testrit te maken. hij kan je adviseren en verder 

helpen bij jouw aankoopproces! 

Bezoek een Sparta testdag

Je hebt ook de mogelijkheid om een Sparta testdag te 

bezoeken bij een dealer in de buurt. op een testdag zijn 

diverse elektrische fietsen van Sparta aanwezig die je kunt 

testen. Kijk op Sparta.nl voor de Sparta Testrit Tour agenda en 

ervaar zelf welke fiets het beste aansluit bij jouw wensen en 

behoeften.

Bezoek het Sparta E-bike Testcenter in Apeldoorn

Breng een bezoek aan het Sparta E-bike Testcenter in 

Apeldoorn en probeer alle elektrische fietsen van Sparta. 

Voor deskundig advies en het ervaren van verschillende 

fietsen ben je hier aan het juiste adres. Meer dan 20 

verschillende elektrische Sparta modellen kunnen buiten op 

een speciaal uitgezette route worden geprobeerd. Kijk op 

Sparta.nl voor de openingstijden en locatie van het Sparta 

Testcenter. 

Al in 1998 bracht Sparta de eerste elektrische fiets op de markt. de elektrische fietsen van Sparta 
worden regelmatig als beste getest door de Consumentenbond en behalen vaak de hoogste score in 

tests als de Telegraaf fietstest en de Plusmagazine fietstest. ook op consumentenfora als Kieskeurig.nl 
worden de producten van Sparta vaak het hoogst gewaardeerd door haar gebruikers.

Sparta is eveneens het enige nederlandse fietsmerk dat voor het tweede achtereenvolgende
 jaar met alle inzendingen in de ontwerpprijzen is gevallen. 

hoogste score
5 sterren 201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013

testsiegel

märz

fahrzeuge 
im test37

sehr gut

doe de elektrische fietstest op Sparta.nl!

de elektrische fietstest. door 
maximaal 7 vragen te beantwoorden 

kom je erachter welke fiets het 
beste bij jou past.

kijk, daar is 
ovEr nagEdacht.
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3 systEMEn

rijcoMfort

Ieder elektrisch systeem heeft zijn specifieke eigenschappen en rijdt daardoor anders. 

over het algemeen geldt dat bij een hoger rijcomfort ook een hoger geprijsde fiets hoort. 

niet iedereen is echter op zoek naar het hoogst mogelijke rijcomfort. En niet iedereen 

ervaart rijcomfort hetzelfde. Sparta heeft daarom 3 verschillende systemen, kijk zelf wat 

het beste bij jouw wensen past. 

ion® 

de Sparta Ion® is het meest 

geavanceerde en meest comfortabele 

systeem en heeft daarom de maximale 

5 sterren. Je kunt deze elektrische fiets 

zelfs aanpassen aan jouw persoonlijke 

rijgedrag en wensen. Sparta Ion® staat 

voor optimaal en natuurlijk rijgedrag 

dankzij de slimme trapkrachtsensor en 

de in eigen huis ontwikkelde intelligente 

software. daarnaast staan de Sparta 

Ion® modellen bekend om hun kracht en 

stille motor. Er zijn verschillende Sparta 

Ion® modellen waarbij je keuze hebt uit 

bijvoorbeeld een voor- of een achterwiel 

motor, maar waarbij je ook kunt kiezen 

waar je de accu wilt hebben. om de 

kwaliteit van de hoogwaardige accu te 

waarborgen wordt gebruik gemaakt van 

de meest geavanceerde fabrieken van 

Europa.

Bosch 

Elektrische fietsen uitgerust met een 

Bosch motor hebben een krachtige 

motor in het midden van het frame. 

de slimme trapkrachtsensor verhoogt 

het rijcomfort en zorgt voor natuurlijk 

rijgedrag. dit rijdt lekker comfortabel. 

door de plaatsing van de motor ligt 

het zwaartepunt laag, dit komt de 

gewichtsbalans ten goede. de fiets 

is eenvoudig te bedienen via de 

stuurbediening, waarbij een keuze 

kan worden gemaakt uit een aantal 

vastgestelde rijprogramma’s. 

E-motion tot 

de Sparta E-motion staat bekend om de 

aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 

en is gemakkelijk te bedienen. de motor 

zit altijd in het voorwiel en de accu is 

weggewerkt onder de achterdrager of 

verborgen in de kettingkast, én is altijd 

uitneembaar. Binnen de E-motion lijn 

wordt bij de luxere modellen gebruik 

gemaakt van de stille en comfortabele 

d-light motor en bij de lager geprijsde 

modellen wordt gebruik gemaakt van de 

E-motion motor. Een elektrische fiets met 

E-motion systeem is uitgerust met een 

rotatiesensor. de rotatiesensor registreert 

de trapfrequentie en vergelijkt dit met 

je gekozen rijprogramma en de snelheid 

van de fiets. Vervolgens wordt er meer of 

minder ondersteuning gegeven. omdat de 

snelheid pas na enkele omwentelingen 

gemeten kan worden, komt de 

ondersteuning wat later op gang. om dit 

geleidelijk te laten verlopen hebben de 

luxere modellen een tandenteller. 

vErschillEndE

displays

hd display 

E-motion LCd-display 

Bosch LCd-display 

Bedieningsdisplay met led-indicatoren

Led-display

hd display 

duidelijk afleesbaar hd display met 

meer dan 15 functies. Zo zie je snel hoe 

ver je al hebt gefietst, de snelheid, de 

actieradius, de ondersteuningsstand, de 

tijd en de temperatuur. het display en de 

verlichting van de fiets zijn gemakkelijk 

vanaf het stuur te bedienen. Tenslotte 

geeft het display jou extra bescherming 

tegen diefstal doordat het afneembaar 

is en de fiets geen ondersteuning geeft 

zonder display

Bosch lcd-display 

het afneembare display van Bosch 

voorziet je van veel nuttige informatie 

en is bijzonder goed af te lezen. het 

display geeft informatie over de 

gefietste afstand, rijtijd, het huidige 

vermogen en de gemiddelde snelheid. 

het display is gemakkelijk en veilig 

te bedienen doordat er gebruik 

wordt gemaakt van een praktische 

bedieningsunit bij het handvat. 

led-display

op deze nieuwe led-display met 

geïntegreerde stuurbediening kun je 

gemakkelijk allerlei informatie aflezen. 

Bijvoorbeeld je gereden snelheid en hoe 

vol je accu nog is.  Je kunt zien wanneer 

jouw accu leeg is en weer opgeladen 

moet worden. de stuurbediening zorgt 

ervoor dat het display gemakkelijk en 

veilig te bedienen is vanaf het handvat.

E-motion lcd-display 

Eenvoudig display waarbij je in één 

oogopslag ziet hoe vol de accu is, welk 

trapbekrachtigingsniveau ingesteld 

is, wat de snelheid is en wat de tijd 

is. Bediening van het display en de 

verlichting van de fiets kan gemakkelijk 

vanaf het stuur. 

Bedieningsdisplay met led-indicatoren

display waarop de status 

weergegeven en aangepast kan 

worden. de vullingsgraad van de 

accu wordt weergegeven, het 

trapbekrachtigingsniveau wordt 

getoond en is via het display 

gemakkelijk aan te passen.
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kijk, daar is ovEr nagEdacht! 

dE innovatiEs 
BEpaal zElf jE actiEradius

niEuw! accu-kEuzE

Al sinds de introductie van de elektrische fiets, staat Sparta jaarlijks garant voor 

spraakmakende innovaties. niet alleen om onze producten mooier of fraaier te maken, 

maar ook om jouw veiligheid te vergroten. Want alleen dan zijn innovaties zinvol!

de slimme koplampen van sparta; zien én gezien worden!

de SmartLight 18 en 6 koplamp van Sparta zijn voorzien van 18 

of 6 led-technologie. de brede straal zorgt er niet alleen voor dat 

je voldoende ziet, maar tevens dat je goed zichtbaar bent voor 

de overige weggebruikers. hiermee kunnen onveilige situaties 

voorkomen worden. 

daarnaast zijn beide koplampen geïntegreerd in een verende 

voorvork. het resultaat is een gestroomlijnd design dat één 

geheel vormt met je fiets. de plaatsing van de SL-18 maakt de 

kans voor beschadiging bij het stallen in een vol fietsenrek  

een stuk lager. uiteraard zijn beide koplampen verstelbaar.  

deze nieuwe koplampen zijn daarmee niet alleen veilig,  

maar ook praktisch!

klein, licht en stil; de d-light motor

Sommige elektrische fietsen van Sparta zijn uitgevoerd met  

de nieuwe d-light motor. Een kleine, lichte motor die vooral heel 

stil is. dit is zowel praktisch als comfortabel. doordat de motor 

klein is, valt hij bijna niet op in het voorwiel en meenemen op 

een fietsendrager is een stuk gemakkelijker. Je kan daarnaast 

optimaal genieten van het fietsen, want de motor is geruisloos. 

Lees alles over de accu-keuze op pagina 28.

SL 6 koplamp d-light motor

de accu-keuze van Sparta geeft je de mogelijkheid om zelf je 

actieradius te bepalen. Bij de E-motion C5 (zie p. 30) en C3 (zie p. 32), 

heb je de keuze uit 3 accucapaciteiten: 317, 400 en 522 Wh. Je hebt 

dus zelf de hoogte van de actieradius en de aanschafprijs in de hand. 

Verdubbel je actieradius voor de langere afstanden of voor meer 

ondersteuning tijdens de kortere afstanden. Voor iedere elektrische 

fietser heeft de accu-keuze van Sparta voordelen. Informeer bij de 

dealer welke accu het beste bij jouw rijgedrag past.    

In het voorjaar van 2014 zullen ook enkele modellen uit de Ion®-serie 

uitgebreid worden met accu-keuze. Informeer bij je dealer naar de 

actuele status van deze modellen. 

inzaMEling En rEcyclEn van accu
het kan zijn dat je de accu van jouw elektrische fiets een 

keer moet vervangen. Bijvoorbeeld omdat de capaciteit 

van de accu na verloop van tijd te ver is afgenomen. 

Je kunt jouw oude accu dan gewoon inleveren bij een 

tweewielerspecialist. de meeste fabrikanten in 

nederland werken voor de inzameling en de recycling van 

de batterijen samen met de Stichting Batterijen (STIBAT). 

omdat de kosten voor de recycling vooraf worden geïnd, 

kan het zijn dat jouw tweewielerspecialist bij aanschaf 

van een nieuwe accu of nieuwe elektrische fiets een klein 

bedrag aan jou zal doorberekenen.

 wh   actieradius stand 1 actieradius stand 5 prijs

E-300 series 8,8 Amp x 36 V = 317 Wh 29 - 57 km 19 - 33 km inbegrepen

E-400 series 11 ,1  Amp x 36 V = 400 Wh 36 - 72 km 24 - 41 km + € 150

E-500 series 14,5 Amp  x 36 V = 522 Wh 47 - 94 km 31 - 54 km + € 250

Informeer bij jouw dealer op welke Sparta E-motion modellen ‘Kies jouw accu’ mogelijk is. 
De gecommuniceerde prijzen zijn excl. recyclekosten.

Een deskundige vakjury heeft de SL-18 uit ruim 30 inzendingen 

tot winnaar van de Fiets Innovatie-Award 2013 gekozen. Met de 

Fiets Innovatie Award wil de RAI rijwiel en automobielindustrie 

productverbeteringen en vernieuwing stimuleren.

De E-motion C5 heeft direct na de 

introductie al een GIO (Goed Industrieel 

Ontwerp) erkenning in de wacht gesleept! 

Bekijk de E-motion C5 op pagina 30.



allE iconEn op EEn rijtjE

 

de actieradius geeft aan hoe ver je kunt rijden zonder de accu 

op te hoeven laden. de actieradius is met name afhankelijk 

van het aantal Wattuur (Wh) van de fiets. uiteraard zijn 

onder andere ook jouw rij- en schakelgedrag, het gekozen 

rijprogramma, de bandenspanning, het totaalgewicht en het 

terrein bepalend voor de actieradius.

 

hoe meer newtonmeter (nm), hoe krachtiger de motor is. 

de Sparta elektrische fietsen zijn uitgerust met minimaal 22 

nm. dat is ruim voldoende voor de meeste stads- en tourritten. 

Wanneer je bijvoorbeeld vaak in een heuvelachtig landschap 

fietst, is het verstandig om een fiets te kiezen met een 

krachtige motor. 

 gewicht

dit icoon geeft het gewicht aan van de elektrische fiets. 

hoewel het gewicht van een elektrische fiets nauwelijks van 

invloed is op het rijcomfort tijdens het fietsen, kan het toch van 

belang zijn. Voor plaatsing op een fietsdrager bijvoorbeeld. de 

meeste Sparta fietsen zijn zonder de accu minder dan 25 kg. 

hierdoor kan je op de meeste dragers makkelijk 2 elektrische 

fietsen zetten.

de plaats van de motor 

de plaats van de motor is van invloed op het rijcomfort.  

het bepaalt niet alleen de balans van een fiets, maar ook hoe 

een aandrijving ‘aanvoelt’. We beschrijven de belangrijkste 

effecten van de verschillende plekken van de motor. 

 Motor in het achterwiel

Een motor in het achterwiel geeft je als het ware een duwtje 

in de rug. dit wordt vaak als erg prettig ervaren mede doordat 

je eigen gewicht op dit wiel rust. In het achterwiel kan bij de 

Ion® modellen een extra krachtige motor worden gebruikt. 

Vooral in heuvelachtig landschap is dit prettig.

  Motor in het midden van het frame

Zoals het woord al zegt zitten de midden-motoren in het 

midden van het frame (bij de trapas). deze motoren geven een 

krachtige ondersteuning. door de plaatsing van de motor heeft 

de elektrische fiets met midden-motor daarnaast een laag 

zwaartepunt waardoor hij uitermate stabiel aanvoelt.

 Motor in het voorwiel

Bij een motor in het voorwiel word je voor je gevoel meer 

getrokken. het gewicht van de motor zit in het voorwiel 

waardoor de fiets goed in balans is. om doorslippen te 

voorkomen is de trekkracht van de motor beperkt.  

 accu-keuze

Bij sommige E-motion modellen kan je zelf je accu kiezen.  

Je hebt de keuze uit 3 soorten accucapaciteiten. de capaciteit 

loopt op tot maar liefst 500 Wh! Met de accu-keuze heb je de 

hoogte van de actieradius en hoogte van de aanschafprijs zelf 

in de hand. 

 Xtra garantie

Een elektrische fiets is een dure aanschaf en uiteraard wil je zo 

lang mogelijk kunnen genieten van je fiets. Bij Sparta kun je de 

garantie van je Ion®, E-motion of elektrische special verlengen 

tot 5 jaar. Tegen een eenmalig bedrag van € 159,- breiden wij de 

2 jaar fabrieksgarantie uit tot 5 jaar volledige garantie. hiermee 

bieden wij jou maar liefst 5 jaar onbezorgd fietsplezier! Zelfs de 

dure elektrische delen zoals de motor en batterij vallen onder  

de garantie. Alleen slijtagedelen als banden, remsystemen, 

ketting en kettingbladen etc. zijn uitgesloten. 

Garantie is uit te breiden tot en met 5 jaar, 
zelfs op alle elektrische delen!

kijk, daar is ovEr nagEdacht.
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5 jaar onBEzorgd fiEtsplEziEr  

voor slEchts € 159

de elektrische fietsen van Sparta worden uitvoerig getest en voldoen daarom aan strenge 

kwaliteitseisen. door het gebruik van kostbare onderdelen als een krachtige batterij en 

een geavanceerde motor, is de gemiddelde prijs echter vaak meer dan het dubbele van 

de aanschafprijs van een gewone fiets. Wij begrijpen dat je er dan wel zeker van wilt zijn 

dat je lange tijd kunt genieten van jouw investering. om die reden biedt Sparta als enig 

elektrische fietsmerk de optie voor 100% Xtra Garantie!

op alle Ion®’s, E-motions en elektrische specials* verleng je voor 

slechts € 159,- (incl BTW) de 2-jarige fabrieksgarantie met maar 

liefst 3 jaar! Je beschikt daarmee over maar liefst 5 jaar volledige 

garantie en 5 jaar onbezorgd fietsplezier. Kijk, daar is over 

nagedacht! Sluit tijdig jouw Xtra Garantie overeenkomst af. na 

het verlopen van de standaard fabrieksgarantie is het niet meer 

mogelijk om Xtra Garantie af te sluiten.

Xtra garantie voor:

de voordelen

•  Een verlenging van de garantietermijn tot maar liefst 5 jaar! 

de gehele fiets valt onder de Xtra Garantieregeling. naast 

de elektrische delen als batterij en motor zijn ook reguliere 

onderdelen als spatborden, stuur, kettingkast, bagagedrager 

etc. inbegrepen. Alleen slijtagedelen als banden,  

remsystemen, ketting- en kettingbladen etc, zijn uitgesloten.

•  Een vergoeding van de garantiereparatiekosten. niet alleen 

de onderdelen vallen daarmee binnen de garantie, maar 

je krijgt ook een vergoeding voor de reparatiekosten. de 

vergoeding van de reparatie is gebaseerd op een gemiddeld 

reparatietarief**. hiermee houden we je kosten beperkt.

•  Je kunt een garantie periode eenvoudig aanvragen bij  

de erkende Sparta elektrische fietsen dealer. deze zal 

zorgdragen voor de volledige afhandeling. Meer gemak en 

minder gedoe dus!

•  Een hogere inruilwaarde indien je besluit jouw elektrische  

fiets met Xtra Garantie te verkopen. de Xtra Garantie is  

namelijk overdraagbaar, zodat ook de nieuwe eigenaar van  

de voordelen kan profiteren.

•  naast de bescherming van de Xtra Garantie tegen dure en 

vaak onverwachte reparaties, biedt de Xtra Garantie jou ook 

Xtra gemak. In plaats van vele, vaak onduidelijke regels, zijn er 

duidelijke en heldere afspraken. Met de Xtra Garantie is het  

niet nodig ingewikkelde bewijsprocedures te doorlopen. 

*    Kijk op Sparta.nl of informeer bij de 

dealer voor de modellen (E-motion en 

elektrisch specials afsluitbaar vanaf 

onze 2014 modelen)

**  het reparatietarief van een dealer 

kan afwijken van de gemid-delde 

vergoeding. Informeer daarom altijd 

vooraf bij je dealer.

• Motor

• Accu

• display

• Verende voorvork

• Spatborden, spatschermen etc.

• Kettingkast, kettingschermen etc.

• Wielen

• Zadelpen

• Stuur, stuurpen etc.

• Verlichtingsarmaturen

• Bagagedrager



dé technologie die elektrisch fietsen groot heeft gemaakt. de Ion® technologie wordt 

geprezen voor haar ongeëvenaarde en natuurlijke rijcomfort. dankzij de intelligente 

software kan je Ion® ook na de aanschaf worden aangepast aan jouw wensen en meest 

actuele rijprogramma’s. Afhankelijk van je behoefte zijn er Ion®’s met zowel onzichtbare 

als uitneembare accu’s. Er zijn verschillende Ion® uitvoeringen mogelijk. Bij de modellen 

die een + hebben, krijg je standaard een extra hoge actieradius van maar liefst 500 Wh! 

Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de verkeerde keuze maakt.

ontdEk dE

ion® sEriE

Als het merk dat elektrisch fietsen 

introduceerde heeft Sparta de Ion® 

serie voorzien van de best mogelijke 

techniek in accu, motor en software. 

hierdoor ben je als gebruiker niet alleen 

verzekerd van de meest innovatieve 

en kwalitatieve fiets, maar ook van 

het hoogst mogelijke rijcomfort. dit 

wordt ook bevestigd door de prijzen 

en nominaties die de Ion® RX-serie het 

afgelopen jaar mocht ontvangen.

de Sparta Ion® werkt op basis van een 

trapkrachtsensor. Zoals de naam als 

doet vermoeden, registreert de sensor 

de kracht die de fietser uitoefent. 

Afhankelijk van het rijprogramma dat 

gekozen is, en de kracht die geleverd 

wordt door de fietser, geeft de motor 

ondersteuning af. hoe harder je trapt, 

hoe harder je gaat. dit geeft een heel 

natuurlijk rijgevoel, omdat de opbouw en 

afname van de ondersteuning geleidelijk 

gaat. het regelen van de snelheid gaat 

daardoor erg nauwkeurig.

Alle Sparta Ion® modellen hebben 

een ‘direct drive’ motor. door 

het ontbreken van borstels 

en tandwielen is de motor 

onderhoudsarm, betrouwbaar, 

maar vooral ook stil. daarnaast 

zijn sommige Ion®’s uitgerust 

met een krachtige motor tot 

wel 40 nm. handig, vooral in 

heuvelachtiger landschap. 

Van het hd display zijn maar 

liefst meer dan 15 functies 

af te lezen. En dit alles is 

bijzonder eenvoudig te 

vinden door een duidelijke 

menustructuur. Veel gebruikte 

functies zijn bijvoorbeeld: 

actieradius, tijd, temperatuur, 

gemiddelde en maximale snelheid, 

rittijd, ritafstand, ritinformatie en totale 

afstand. het display is gemakkelijk te 

bedienen door de veilige en praktische 

stuurbediening. 

Een accu die zowel onzichtbaar als uitneembaar is.

kijk, daar is ovEr nagEdacht.
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Ion®

Ion® in het kort

   natuurlijk en comfortabel rijgedrag 

op basis van trapkracht.

   Accu zowel onzichtbaar als 

uitneembaar.

   Extra krachtige motor mogelijk 

(achterwiel).

   Accu-inhoud tot 1.000 Wh mogelijk  

(SpartaMet p. 48).

  Intelligente software.

   diverse opties (energie 

terugwinnen, power boost,  

autonoom rijden tot 6 Km etc).

   Garantie uitbreidbaar tot 5 jaar, 

voor slechts € 159.

Keuze plek accu 

uitgebreid display 

Krachtige motor



Champagne/Grey

Gratis
5 jaar garantie 

twv € 159*

Nieuwe D-light 
motor

15

ion® rX spEcial Edition
populaire fiets, nu in special edition € 2.499

• Shimano nexus 8 versnellingen.

• Actieradius tot 115 km (i.c.m. Cruise Control).

• Geruisloze, comfortabele d-light motor.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor.

• hd display met meer dan 15 functies en stuurbediening.

• Geveerde monoshock voorvork.

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval. 

• Volledig in frame geïntegreerd ART gekeurd fusion slot, 

voor extra diefstalpreventie.

• uitgerust met handige gashendel.

Champagne/Grey

Champagne/Grey

Ion®* Tot 31 december 2013. Voor meer informatie over Xtra garantie, zie p.9.



Grey/Puresilver

Grey/Puresilver

Grey/Puresilver

ion® rXs+ spEcial Edition
veelvuldig award-winnende elektrische fiets € 2.599

• Shimano Alivo 24 versnellingen.

• Actieradius tot wel 150 km (i.c.m. Cruise Control).

• diverse prijzen gewonnen in 2012/2013,  

o.a. consumentenbond 2013.

• Extra comfortabele en krachtige achterwielmotor.

• hd display met meer dan 15 functies en stuurbediening. 

• Geveerde monoshock voorvork.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• Volledig in frame geintegreerd ART gekeurd fusion slot,  

voor extra diefstalpreventiegekeurd.

• uitgerust met handige gashendel.

Hoogste score
5 sterren

17

Ion®

met 18-led koplamp

met HD display



ion® gl+

comfortabele, stabiele fiets met hoge actieradius € 2.499

• Shimano Alivio 8 versnellingen.

• Actieradius tot wel 150 km (i.c.m. Cruise Control).

• Extra comfortabele en krachtige achterwielmotor.

• Volledig geintegreerde, onzichtbare accu. 

• Stabiele wegligging door plaats accu. 

• hd display met meer dan 15 functies en stuurbediening.

• Geveerde voorvork.

• Volledig geïntegreerde 6 led-koplamp voor betere 

zichtbaarheid.

• uitgerust met handige gashendel.

Puresilver/Grey

Black/Silver
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ion® gls+

sportieve, stabiele fiets met hoge actieradius en actieve zijverlichting € 2.699

• Shimano deore XT 9 versnellingen.

• Actieradius tot wel 150 km (i.c.m. Cruise Control).

• Extra comfortabele en krachtige achterwielmotor.

• Volledig geïntegreerde, onzichtbare accu.

• Extra stabiele wegligging door plaats accu.

• Geveerde monoshock voorvork.

• hd display met meer dan 15 functies en stuurbediening.

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• Voorzien van Lunasee, voor extra zichtbaarheid in het verkeer.

• uitgerust met handige gashendel.

Extra veilig met lunasee actieve zijverlichting

Bij het aanzetten van de verlichting van de fiets wordt 

ook de Lunasee actieve zijverlichting geactiveerd. deze 

led-verlichting geeft licht af op je velgen. Je bent hiermee 

vanuit alle hoeken goed zichtbaar, ook wanneer er geen 

licht van anderen op je fiets schijnt. Voor meer informatie 

hierover, kijk op www.lunasee.com.

Ion®

Black/Silver



Black/Grey Matte

ion® dt
verborgen accu, maar toch uitneembaar € 2.399

• Shimano nexus 8 Premium versnellingen.

• Actieradius tot 110 km (icm Cruise Control).

• uitneembare accu in het frame, onzichtbaar  

en overal op te laden.

• Extra stabiele wegligging door plaats accu.

• Geruisloze, comfortabele d-light motor.  

• Geveerde monoshock voorvork.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• hd display met meer dan 15 functies en stuurbediening.

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• uitgerust met handige gashendel.

Black/Grey Matte

Nieuwe D-light 
motor
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Ion®

Black/Grey Matte

ion® dts
sportieve fiets met uitneembare, maar verborgen accu € 2.399

• Shimano Acera 9 versnellingen.

• Actieradius tot 110 km (icm Cruise Control).

• uitneembare accu in het frame,  

onzichtbaar en overal op te laden.

• Extra stabiele wegligging door plaats accu.

• Geruisloze en krachtige achterwielmotor. 

• Geveerde monoshock voorvork.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• hd display met meer dan 15 functies en stuurbediening.

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• uitgerust met handige gashendel.

Black/Grey Matte



Krachtige midden-motor voor 
extra stabiel rijgedrag.

kijk, daar is ovEr 
nagEdacht.

ontdEk dE

Bosch sEriE
de fietsen voorzien van Bosch technologie hebben de motor in het midden van het frame. 

dit geeft een krachtige ondersteuning en geeft de fiets een laag zwaartepunt voor extra 

stabiel rijgedrag. de fraai ontworpen motor van Bosch is niet alleen zeer betrouwbaar en 

efficiënt, maar ook compact. 

Wanneer je een heuvel op rijdt, zal je harder moeten trappen om dezelfde snelheid 

te houden. het Bosch systeem registreert dit en de motor reageert hier direct op. de 

krachtige motor zal extra vermogen afgeven om het snelheidsverlies te compenseren. 

de motor wordt dus effectief ingezet waardoor er geen energie wordt verspild. 

classic+

Robuuste, directe aandrijving

de Classic+ aandrijving heeft 

geïntegreerde sensoren voor een 

gedoseerde aandrijving. het resultaat 

is een comfortabele en makkelijk 

bestuurbare fiets.

 

activE cruisE

Harmonieuze en flexibele aandrijving

de krachtige aandrijving van de Active 

Cruise geeft perfect gedoseerde 

ondersteuning met een natuurlijk 

aanvoelende ondersteuning als 

resultaat. 

pErforMancE cruisE

Voor dynamisch, krachtig versnellen 

en rijden op ieder terrein 

de Performance Cruise is een krachtige 

aandrijving die zijn vermogen met dat 

van de fietser verenigd. dit biedt een 

ondersteuning die ieder terrein aan kan.

Er zIjn 3 SoortEn motorEn van BoScH

Bosch display Bosch motor Bosch stuurbediening

Bosch in het kort

  Krachtige motor.

  Goede wegligging.

  Efficiënte aandrijving.

  400 Wh accu-inhoud.

   2 jaar garantie, ook op  

elektrische onderdelen.

BoSCh
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Max.
48 Nm

NIEUW

Black Matte

darkgrey/Grey

Max.
50 Nm
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GreyBlack Matte

darkgrey/Grey

B1
populaire elektrische fiets met krachtige ondersteuning € 2.499

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 135 km (icm Eco).*

• Zeer natuurlijke ondersteuning door krachtige  

Bosch Classic+ motor direct op de trapas.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor.

• Geveerde voorvork.

• Stabiele wegligging door laag zwaartepunt.

• LCd-display met stuurbediening.             

• hydraulische velgrem voor en achter.

• uitgerust met handige walk assist.

B2
Elektrische fiets met extra comfortabele ondersteuning € 2.549

• Shimano nexus 8 versnellingen.

• Actieradius tot 140 km (icm Eco).*

• nieuwe, extra comfortabele ondersteuning door  

Bosch Active Cruise motor direct op de trapas.

• Stabiele wegligging door laag zwaartepunt.

• Geveerde monoshock voorvork.

• Award-winnende, volledig geïntegreerde 18 led-koplamp met 

brede lichtval.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor.

• LCd-display met stuurbediening.            

• Rollerbrakes (anti-blokkeer) voor en achter.

• uitgerust met handige walk assist

BoSCh* opgave door Bosch



Puresilver/Blue

Max.
50 Nm

Max.
50 Nm

NIEUW

Black/Graphite
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Black/Graphite

Puresilver/Blue

B3
sportieve elektrische fiets met extra krachtige ondersteuning € 2.699

• Shimano nexus 8 Premium versnellingen.

• Actieradius tot 140 km (icm Eco).*

• Zeer krachtige ondersteuning door  

Bosch Performance Cruise motor direct op de trapas.

• Stabiele wegligging door laag zwaartepunt.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor.

• Geveerde monoshock voorvork.

• LCd-display met stuurbediening.            

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• hydraulische velgrem voor en achter.

• uitgerust met handige Walk assist.

Bs3
veelzijdige elektrische fiets met extra krachtige ondersteuning € 2.699

• Snel schakelen met Sram dual drive 30 versnellingen.

• Actieradius tot 135 km (icm Eco).*

• Zeer natuurlijke ondersteuning door krachtige  

Bosch Classic+ motor direct op de trapas.

• Stabiele wegligging door laag zwaartepunt.

• Geveerde monoshock voorvork.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor.

• LCd-display met stuurbediening.       

• hydraulische velgrem voor en achter.

• uitgerust met handige walk assist.

BoSCh* opgave door Bosch



d-light motor

ontdEk dE  

E-Motion sEriE

kies de accu die bij je past  

en bepaal zelf je actieradius

Bij de E-motion C3 en C5 kun je zelf de 

grootte van je accu kiezen. Je kunt dus 

zelf de actieradius bepalen! Je hebt  

keuze uit 3 soorten accucapaciteiten 

die oplopen tot maar liefst 522 Wh!  

Met de accu-keuze heb je de actieradius 

en hoogte van de aanschafprijs zelf in 

de hand!

onzichtbare én uitneembare accu

Bij de Sparta E-motion X-serie is de 

accu uitneembaar uit de kettingkast. 

op het oog is het een gewone fiets, 

maar met een elektrische verrassing! 

de accu is niet alleen onzichtbaar, 

maar ook uitneembaar. dit is praktisch, 

want een uitneembare accu is met de 

lader overal op te laden. doordat de accu 

in de kettingkast verwerkt is, ligt het 

zwaartepunt van de fiets laag. hierdoor 

ontstaat een zeer stabiele wegligging en 

dat verhoogt jouw rijcomfort. Je kunt dus 

ontspannen en comfortabel fietsen. 

de E-motion is de best rijdende en meest complete elektrische fiets in zijn klasse. 

hij wordt dan ook geprezen om zijn gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. de motor zit 

altijd in het voorwiel en de accu is weggewerkt onder de achterdrager of verborgen in 

de kettingkast, én is altijd uitneembaar. Een elektrische fiets met E-motion systeem 

is uitgerust met een rotatiesensor. de rotatiesensor registreert de trapfrequentie en 

vergelijkt dit met je gekozen rijprogramma en de snelheid van de fiets. Vervolgens 

wordt er meer of minder ondersteuning gegeven. omdat de snelheid pas na enkele 

wielomwentelingen gemeten kan worden, komt de ondersteuning wat later op gang. 

om dit geleidelijk te laten verlopen, hebben sommige rotatiesensoren een 

tandenteller of een gashendel. dit laatste is ook handig als je een keer ‘gas’ 

bij wilt geven om een heuveltje op te komen.

nieuwe d-light motor

Veel van de Sparta E-motion elektrische 

fietsen zijn uitgevoerd met de nieuwe 

d-light motor. Een kleine, lichte motor 

die vooral heel stil is. dat is zowel 

praktisch als comfortabel. 

E-series 
E-300 series, basis

lithium ion power pack 317 wh 

(36 v/8,8 amp), losse accu € 349

E-400 series, basis + € 150

lithium ion power pack 400 wh 

(36 v/11,1 amp), losse accu € 499

E-500 series, basis + € 250

lithium ion power pack 522 wh 

(36 v/14,5 amp), losse accu € 599
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E-MoTIon

E-motion in het kort

   Accu-keuze bij enkele  

modellen mogelijk. 

  uitneembare accu.

  Sterke voorwielmotor.

  Accu-inhoud tot 522 Wh mogelijk.

   Eenvoudig ondersteuning op basis 

van snelheid.

   Garantie uitbreidbaar tot 5 jaar voor 

slechts € 159.

led-displayAccu uit de kettingkast

tot

Kies de accu die bij je past en bepaal zelf je actieradius.

kijk, daar is ovEr nagEdacht.

de E-motion C5 is door een onafhankelijke jury tussen 60 inzendingen verkozen 

tot Goed Industrieel ontwerp 2013. de Jury is van mening dat de E-motion C5 aan 

alle beoordelingscriteria voldoet en daarom is deze elektrische fiets beloond 

met het predicaat Goed Industrieel ontwerp 2013.



Black/Silver

NIEUW

Nieuwe SL 6 
koplamp

Nieuwe D-light 
motor

Accu-keuze tot 
wel 522 Wh!

handige handgreep 
om fiets te tillen.

Accu-keuze
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Black/Silver 

Icewhite/Puresilver

E-Motion c5
comfortabele elektrische fiets met lichte, geruisloze motor vanaf € 1.999*

• Shimano nexus 8 versnellingen.

• Actieradius tot 100 km, met E-500 series accu.

• Meest comfortabale elektrische fiets onder de € 2.000.

• Kies de accu die bij je past en bepaal zelf je actieradius.

• Geruisloze, comfortabele d-light motor.

• Led-display met geïntegreerde stuurbediening.

• Rotatiesensor met tandenteller met ondersteuning tot 5 snelheden.

• Geveerde voorvork.

• Volledig geïntegreerde 6 led-koplamp voor betere zichtbaarheid.

• uitgerust met handige gashendel.

• Geïntegreerd achterlicht. 

• één sleutel voor accu en slot.

E-MoTIon* Met E-300 series. Kies zelf de inhoud van de accu. Zie p.28.



Silver/Blue

Nieuwe SL 6 
koplamp

Stille en lichte 
D-light motor

Accu-keuze tot 
wel 522 Wh!

handige handgreep 
om fiets te tillen.

Accu-keuze
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E-Motion c3
populaire elektrische fiets met geruisloze, lichte motor vanaf € 1.899*

E-MoTIon* Met E-300 series. Kies zelf de inhoud van de accu. Zie p.28.

Black/White

Silver/BlueSilver/Blue

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 100 km, met E- 500 series accu.

• Kies de accu die bij je past en bepaal zelf je actieradius.

• Geruisloze, comfortabele d-light motor.

• Rotatiesensor met tandenteller met ondersteuning tot 5 snelheden. 

• Led-display met geïntegreerde stuurbediening. 

• Geveerde voorvork.

• Volledig geïntegreerde 6 led-koplamp voor betere zichtbaarheid.

• uitgerust met handige gashendel.

• Geïntegreerd achterlicht.

• één sleutel voor accu en slot.



NIEUW

Onzichtbare én 
uitneembare accu

Onzichtbare én 
uitneembare accu

Puresilver/Black

Puresilver/Silverblue

Puresilver/Black Puresilver/Black

Champagne/darkblue

E-Motion X3
stabiele en sportieve elektrische fiets met uitneembare accu in de kettingkast € 2.299

• Shimano nexus 8 versnellingen.

• Actieradius tot 75 km.

• uitneembare accu in de kettingkast,  

onzichtbaar en overal op te laden.

• Zeer stabiele wegligging door laag zwaartepunt.

• handige laadplug bij het display, accu ook los op te laden. 

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden.

• Led-display met geïntegreerde stuurbediening.

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

• uitgerust met handige gashendel.

E-Motion X2
stabiele elektrische fiets met uitneembare accu in de kettingkast € 2.199

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 75 km.

• uitneembare accu in de kettingkast,  

onzichtbaar en overal op te laden.

• Zeer stabiele wegligging door laag zwaartepunt.

• Geveerde voorvork.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden. 

• handige laadplug bij het display, accu ook los op te laden. 

• LCd-display met stuurbediening.             

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

• uitgerust met handige gashendel.
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E-MoTIon

Champagne/darkblue



2

E-Motion c2
populaire elektrische stadsfiets € 1.499

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 80 km.

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager.

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden.   

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen. 

• uitgerust met handige gashendel.

• ook verkrijgbaar in comfort-versie, zie p. 37

Black/Copper
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E-Motion c2 coMfort
comfortabele elektrische stadsfiets € 1.599

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 80 km.

• Comfortabel geveerde zadelpen en voorvork. 

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden. 

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager. 

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

• uitgerust met handige gashendel.

E-MoTIon

2

NIEUW

Black/Copper 

Black/Copper

Black/Copper

Black/Copper Black/Copper Black/CopperGrey/Silver

Black/Copper



E-Motion c1
Elektrisch fietsen voor elke beurs € 1.399

• Shimano nexus 3 versnellingen.

• Actieradius tot 70 km.

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager.

• no-nonsense E-bike, met een scherpe prijs. 

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren. 

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden.

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

CATEGoRIE
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Lightblue

Grey Matte

Grey Matte



ontdEk dE 

ElEktrischE spEcials 
naast de ‘normale’ elektrische fiets levert Sparta elektrische specials. dit zijn fietsen 

die gebruikt worden voor een specifiek doel, zoals de elektrische tandem, de elektrische 

bakfiets of vouwfiets. Maar ook fietsen die leuk, bijzonder of anders zijn, zoals de 

elektrische omafiets, elektrische mamafiets en transportfiets vallen hieronder.

dit jaar introduceert Sparta ook twee 

nieuwe bijzondere modellen: 

de spartaMet en de ion® E-speed! 

Voor iedere wens een bijzondere 
elektrische fiets.

kijk, daar is ovEr 
nagEdacht.

spartaMet

Wil je zelf lekker fietsen, maar ook de mogelijkheid hebben 

om te touren zonder te trappen? dan is het nieuwe model met 

oude roots ideaal: de SpartaMet! Maar dan zonder benzinelucht 

en motorlawaai, want tegenwoordig is de SpartaMet geheel 

elektrisch en uitgerust met Ion® technologie. Je hoeft dus niet 

meer naar de benzinepomp, maar je kunt de accu’s thuis, op je 

werk, of waar dan ook opladen. 

uiteraard kun je gewoon ‘gas’ geven, maar je kunt ook zelf met of 

zonder ondersteuning meefietsen. Ideaal dus als je jezelf op een 

flexibele manier wilt vervoeren. Meer informatie op pagina 48.

ion® E-speed

Met de Ion® E-Speed van Sparta, ben je lekker snel op je werk, 

ben je lekker actief bezig en, ook niet onbelangrijk, kan eindelijk 

die 2e auto er uit. de Ion® E-speed is de oplossing voor iedereen 

die 25 km per uur niet hard genoeg vindt gaan en niets aan 

benzine wil uitgeven. Ideaal voor slimmer woon-werkverkeer! 

door de krachtige aandrijving kan je snelheden tot wel 40 

kilometer per uur bereiken in plaats van 25 kilometer per uur 

met een ‘gewone’ elektrische fiets. Een verzekering is dan ook 

verplicht. En met deze snelheid is een helm zeker aan te raden. 

naast het zelf fysiek meetrappen is het ook mogelijk om 

autonoom met de fiets te rijden. dit doe je door gebruik te maken 

van de gashendel aan het stuur. In dat geval zijn snelheden tot 

20 kilometer per uur haalbaar. Meer informatie op pagina 42.
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SPECIALS



Black Matte
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actieradius ion® E-speed: 
stand: Eco cruise tour sport power
snelheid: 25 km/h 25 km/h 25 km/h 32 km/h 40 km/h
actieradius: tot 145 km tot 125 km tot 75 km tot 30 km tot 25 km

De elektrische fiets 
die harder gaat

Snelheden haalbaar tot wel 
40 km per uur! 

Geruisloze en krachtige 
achterwielmotor
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Black Matte

Black Matte

ion® E-spEEd
het ultieme woon-werk vervoer € 2.599*

• Shimano Acera 9 versnellingen.

• Actieradius tot 145 km.

• Snelheden haalbaar tot wel 40 km per uur!

• Volledig geïntegreerde, onzichtbare accu.

• hd display, meer dan 15 functies en stuurbediening.  

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• Geruisloze en krachtige achterwielmotor.

• Stoere looks. 

• Geveerde voorvork en zadelpen.

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• hydraulische velgrem voor en achter.

• uitgerust met handige gashendel.

SPECIALS
* Exclusief kentekenaanvraag en mogelijke registratiekosten.  

Verdubbel het aantal Wh! 

Informeer bij je dealer naar 

de mogelijkheden met de 

verschillende rijpakketten.



White

NIEUW

Black

NIEUW
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Black

original ElEctric
de originele elektrische omafiets € 1.199

• Shimano nexus 3 versnellingen.

• Actieradius tot 80 km.

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden.           

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren.    

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

• ook verkrijgbaar zonder elektrische ondersteuning,  

zie Sparta fietsen magazine.

pick-up Xtra ElEctric
snel en trendy in de stad; de elektrische transportfiets € 1.299

• Shimano nexus 3 versnellingen.

• Actieradius tot 80 km.

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden. 

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren.               

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

• Stoere voor- en achterdrager.

• handige tweebeenstandaard en stuurblokkering.

• ook verkrijgbaar zonder elektrische ondersteuning,  

zie Sparta fietsen magazine.

Black Matte Black Matte

SPECIALS



darkblue Matte

country tour ElEctric
trendy elektrische omafiets in landelijke stijl € 1.599

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 80 km.

• Slim weggewerkte accu onder stoere  

voordrager met rieten mand.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden. 

• Lederlook jasbeschermer, zadel en handvatten. 

• uniek RVS stijlelement in frame. 

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren.                

• Vrijloopmotor, zonder ondersteuning toch licht fietsen.

• optioneel: achterdager in kleur.

• ook verkrijgbaar zonder elektrische ondersteuning,  

zie Sparta fietsen magazine.
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aMazonE 4 lifE ElEctric
stoere elektrische fiets die om te bouwen is naar moederfiets € 1.799*

• Shimano nexus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 80 km.

• Stuur gemakkelijk naar voren te plaatsen  

waardoor een ruime instap ontstaat.

• Rotatiesensor met ondersteuning tot 5 snelheden. 

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager.

• uniek RVS stijlelement in frame. 

• Eenvoudig bedieningsdisplay met led-indicatoren. 

• Inclusief handige bagagedragerverlenger,  

tweebeenstandaard en stuurblokkering.

• uitgerust met handige gashendel.

• ook verkrijgbaar zonder elektrische ondersteuning,  

zie Sparta fietsen magazine.

SPECIALS

 

White

* Exclusief kinderzitjes.

darkgrey Matte



1.000 Wh

Autonoom rijden met gashendel of 
fietsen met ondersteuning

4949

Silver/Blue

SPECIALS

actieradius spartaMet: 
rijden met gashendel: tot 40 km

fietsen met ondersteuning
stand: Eco cruise tour sport power 
actieradius: tot 290 km tot 245 km tot 150 km tot 120 km tot 100 km

HD display

18 led-koplamp

• Shimano Alivio 8 versnellingen.

• Actieradius tot 290 km.

• Wissel gemakkelijk tussen autonoom rijden tot 20 km per uur met 

de gashendel en zelf fietsen met ondersteuning tot 25 km per uur.

• Geïntegreerde, onzichtbare accu in frame én onder de 

achterdrager voor extra accu inhoud!

• Extra comfortabele en krachtige achterwielmotor.

• Geveerde monoshock voorvork.

• Eerste fiets met een batterijpakket van 1 kilowattuur (1.000 Wh).

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• hd display, meer dan 15 functies en stuurbediening.   

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• hydraulische velgrem voor en achter.

spartaMEt
autonoom rijden én elektrisch fietsen! € 3.199*

* Exclusief kentekenaanvraag en mogelijke registratiekosten. 

NIEUW



ion® EntrEE rX
veilig en zeker fietsen met trapbekrachtiging € 2.299

• Single Speed.

• Actieradius tot 115 km.

• Extra lage instap, slechts 16,5 cm.

• Extra comfortabele en geruisloze motor.

• Met beugel voor kettingkast bescherming.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• hd display, meer dan 15 functies en stuurbediening.   

• uitgerust met handige gashendel.

• ook verkrijgbaar zonder elektrische ondersteuning,  

zie Sparta fietsen magazine van Sparta.

Extra lage instap, 
slechts 16,5 cm

Blue/Silver
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E-kargo
superlicht trappen met een volle bak € 2.999

• Single Speed.

• Actieradius tot 85 km.

• Stevig duwtje in de rug door extra krachtige  

motor in achterwiel.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkracht sensor. 

• hd display, meer dan 15 functies en stuurbediening.   

• Afmetingen: lengte: 265 cm, bankje: 53 cm, bak: 66 bij 46 cm.

• Standaard uitgerust met regenhoes en kinderzitje voorzien 

van veiligheidsgordels. 

• optioneel: afritsbare huif.

• uitgerust met handige gashendel.

SPECIALS

Silver



Silver/Grey

douBlE-E
comfortabele tandem mét trapbekrachtiging € 3.099

• Shimano nexus 8 Premium versnellingen.

• Actieradius tot 125 km.

• Stabiele wegligging door accu onder de achterdrager.

• Comfortabel geveerde zadelpen en voorvork.

• Verhoogd rijcomfort door geavanceerde trapkrachtsensor. 

• Geveerde monoshock voorvork.

• hd display, meer dan 15 functies en stuurbediening.   

• Award-winnende, volledig geïntegreerde  

18 led-koplamp met brede lichtval.

• Lengte fiets: 240 cm.

• uitgerust met handige gashendel.
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Black

fold-E
Een vouwfiets… maar dan elektrisch € 1.599

• Shimano Altus 7 versnellingen.

• Actieradius tot 40 km.

• ondersteuning tot 5 snelheden.

• opgevouwen 80 x 75 x 48 cm.

• Slechts 17 kg (excl. accu).

• Eenvoudige bedieningsdisplay met led-indicatoren.               

SPECIALS

16 Nm



d = dAMES h = hEREn li = LAGE InSTAP
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ModEl klEur, ModEl En Maat vErsnEllingEn actiEradius accu Motor wh gEwicht 
EXcl accu

optiE Xtra 
garantiE ****

prijs pagina

ion® rX special Edtion champagne/grey - li: en d: 48, 53, 57, 61 Shimano nexus 8 Tot 115 km* Achterdrager, uitneembaar 25 nm, voorwiel 400 25 kg Ja € 2.499 14

ion® rXs+ special Edition grey/puresilver - li: en d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65 Shimano Alivo 24 Tot 150 km* Achterdrager, uitneembaar 40 nm, achterwiel 500 25 kg Ja € 2.599 16

ion® gl+
puresilver/grey - d: 48, 53, 57, 61

Shimano Alivio 

8 versnellingen
Tot 150 km* In frame, vast 40 nm, achterwiel 500 Ja € 2.499 18

ion® gls+
Black/silver - d: 48, 53, 57, 61 Shimano deore XT 9 Tot 150 km* In frame, vast 40 nm, achterwiel 500 Ja € 2.699 19

ion® dt Black/grey Matte - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 66
Shimano nexus 8 

Premium
Tot 110 km* In frame, uitneembaar 25 nm, voorwiel 350 <25 kg Ja € 2.399 20

ion® dts Black/grey Matte - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 66 Shimano Acera 9 Tot 110 km* In frame, uitneembaar 28 nm, achterwiel 350 <25 kg Ja € 2.399 21

B1 Black Matte - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65                                                        

grey - d: 48, 53, 57
Shimano nexus 7 Tot 135 km*** Achterdrager, uitneembaar Max. 50 nm, trapas 400 24 kg Ja € 2.499 24

B2 darkgrey/grey - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65 Shimano nexus 8 Tot 140 km*** Achterdrager, uitneembaar Max. 48 nm, trapas 400 24 kg € 2.549 24

B3 Black/graphite - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65
Shimano nexus 8 

Premium
Tot 140 km*** Achterdrager, uitneembaar Max. 50 nm, trapas 400 24 kg € 2.699 26

Bs3 puresilver/Blue - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65 dual drive Sram 30 Tot 135 km*** Achterdrager, uitneembaar Max. 50 nm, trapas 400 24 kg € 2.699 26

E-motion c5 Black/silver - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65                                                                

icewhite/puresilver - d: 48, 53, 57
Shimano nexus 8

Tot 100 km, 

icm E-500 series**
Achterdrager, uitneembaar 25 nm, voorwiel Keuze tot 522 23 kg Ja

€ 1.999 met 

E-300 series*
30

E-motion c3 silver/Blue - li: 44, 48, 53, 57, 61 d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 66 

Black/white - li: 44, 48, 53, 57
Shimano nexus 7

Tot 100 km, 

icm E-500 series**
Achterdrager, uitneembaar 25 nm, voorwiel Keuze tot 522 23 kg Ja

€ 1.899 met 

E-300 series*
32

E-motion X3 puresilver/Black - li: 44, 48, 53, 57 h: 53, 57, 61, 65 Shimano nexus 8 Tot 75 km** Kettingkast, uitneembaar 22 nm, voorwiel 324 23,5 kg Ja € 2.299 34

E-motion X2 champagne/darkblue - li: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65                                                                  

puresilver/silverblue - li: 48, 53, 57, 61
Shimano nexus 7 Tot 75 km** Kettingkast, uitneembaar 29 nm, voorwiel 324 23,5 kg Ja € 2.199 34

E-motion c2 Black/copper - li: 44, 48, 53, 57, 61 d: 48, 53, 57, 61 

h: 53, 57, 61, 66 
Shimano nexus 7 Tot 80 km** Achterdrager, uitneembaar 22 nm, voorwiel 317 23 kg Ja € 1.499 36

E-motion c2 comfort Black/copper - li: 44, 48, 53, 57, 61 d: 48, 53, 57, 61  h: 53, 57, 61, 66 

silver - d: 44, 48, 53, 57
Shimano nexus 7 Tot 80 km** Achterdrager, uitneembaar 22 nm, voorwiel 317 23 kg Ja € 1.599 37

E-motion c1 grey Matte - li: 44, 48, 53, 57, 61 d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 66 

lightblue - d: 48, 53, 57, 61
Shimano nexus 3 Tot 70 km** Achterdrager, uitneembaar 29 nm, voorwiel 240 23 kg Ja € 1.399 38

ion® E-speed Black Matte - d: 48, 53, 57, 61 h: 53, 57, 61, 65   Shimano Acera 9 Tot 145 km* In frame, vast 28 nm, achterwiel 500 Ja € 2.599** 42

original Electric Black - d: 50, 56 Shimano nexus 3 Tot 80 km** Achterdrager, uitneembaar 22 nm, voorwiel 317 Ja € 1.199 44

pick-up Xtra Electric
Black Matte - d: 53, 57 h: 53, 57                                                                                 

white - d: 53, 57 
Shimano nexus 3 Tot 80 km** Achterdrager, uitneembaar 22 nm, voorwiel 317 Ja € 1.299 44

country tour Electric darkblue Matte - d: 50, 53, 56 Shimano nexus 7 Tot 80 km** Voordrager, uitneembaar 22 nm, voorwiel 317 Ja € 1.599 46

amazone 4 life Electric
white - d: 48, 53, 57, 61                                                                                      

darkgrey Matte - d: 48, 53, 57, 61
Shimano nexus 7 Tot 80 km** Achterdrager, uitneembaar 22 nm, voorwiel 317 Ja € 1.799 47

spartaMet silver/Blue - d: 48, 53, 57, 61 Shimano Alivio 8 Tot 290 km*
Vast in frame en uitneem-

baar onder achterdrager
40 nm, achterwiel 1.000 Ja € 3.199** 48

ion® Entree rX Blue/silver - d: 50 Single Speed Tot 115 km* Achterdrager, uitneembaar 33 nm, achterwiel 400 Ja € 2.299 50

E-kargo silver - unisex: 49 Single Speed Tot 85 km* Achterdrager, uitneembaar 40 nm, achterwiel 240 Ja € 2.999 51

double-E silver/grey - unisex: 54 voor en 50 achter 
Shimano nexus 8 

Premium
Tot 125 km* Achterdrager, uitneembaar 33 nm, voorwiel 500 Ja € 3.099 52

fold-E Black - unisex: 20 inch Shimano Altus 7 Tot 40 km** In frame, uitneembaar 16 nm, achterwiel 144 17 kg Ja € 1.599 53

* haalbaar onder optimale rijomstandigheden en in combinatie met Comfort Cruise Control. * Accu-keuze, zie p.28.
** haalbaar onder optimale rijomstandigheden en in combinatie met stand 1.
*** haalbaar onder goede rijomstandigheden en in combinatie met Eco-stand. opgave door Bosch. 
**** Voor slechts € 159. 

**  Excl. kentekenaanvraag en  
mogelijke registratiekosten.
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NIEUWE GENERATIE

Met het TRELOCK connect systeem biedt het frameslot samen met 
een extra kabel of ketting meer dan een veilige wegrijblokkering. 

Zoals de RS 450 met de ketting ZR 455. 
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FRAMESLOT RS 450
PROTECT-O-CONNECT® 
+ KETTING ZR 455

CONNECT

Anz.RS 450 Sparta_87,5x131.indd   1 17.07.13   13:30

De nieuwe Active Line. De harmonisch-soepele 
aandrijving voor maximaal comfort en rijplezier – epowered by Bosch. 

THE NEW eRA.

Bosch eBike Systems 2014
www.bosch-ebike.com

   Veilig en comfortabel f ietsen op uw

            E-BIKE begint bij

                          VREDESTEIN

De fi ets met elektrische trapondersteuning, 

de zogeheten E-bike, is ongekend populair en 

helpt zelfs mensen in het zadel die voorheen 

nauwelijks fi etsten. Vredestein ontdekte al snel 

dat dit type fi ets om een speciale band vraagt. 

E-bikes zijn zwaarder en er wordt doorgaans 

sneller op gereden. Ook in bochten. Dat kan, 

zeker op nat wegdek, voor gevaarlijke situaties 

zorgen. Maar niet met de Perfect 4 Seasons 

van Vredestein. Een band die alle seizoenen 

trotseert en optimale veiligheid en comfort 

combineert met een lange levensduur. Samen 

met de Perfect xtreme en de Perfect E is deze 

band door de Rijksdienst voor het Weg-

verkeer (RDW) aan uitvoerige testprogramma’s 

onderworpen en dankzij de goede testresul-

taten voorzien van het ECE R-75 keurmerk. 

Ook voor de reguliere fi etsen heeft Vredestein 

een aantal toppers in het programma. Zoals 

de Perfect Tour, Perfect Trek en Dynamic City. 

Gemaakt voor intensief gebruik, bestand tegen 

elk wegdek, slijtvast, comfortabel en uiterst 

lekbestendig. Wat voor fi ets u ook heeft, 

waarvoor u ‘m ook gebruikt en welke 

Vredestein fi etsband u ook kiest: u bent 

altijd verzekerd van perfectie.

Nederlandse bandenfabrikant met meer dan 100 jaar
ervaring heeft de perfecte 4-seizoenenband.

www.vredestein.com
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ENERGIZER
THE

Best for E-Bikes

PLUS PRO ORIGINAL

Speciaal voor E-bikes gemaakt. Het hoogwaardige Compound 
heeft een geringe rolweerstand en bovendien een zeer goede 
grip; dat zorgt voor veiligheid, ook bij hoge snelheden in boch-
ten. Alle Energizers dragen het speciale ECE-R75 keurmerk!

ENERGIZER

PLUS TOUR

Veiligheid is voor Sparta heel belangrijk. 
Verlichting speelt daarbij een hoofdrol, die 
moet het gewoon altijd doen. Daarom werkt 

Sparta met de onbetwiste marktleider op het 
gebied van fietsverlichting: De Spanninga Group. 
Met meerdere productievestigingen in Europa en 
Azië voorziet de Spanninga Group wereldwijd de 
fietsindustrie van hoogwaardige fietsverlichting.  

Sparta heeft samen 
met de Spanninga 
Group een unieke 
koplamp ontwikkeld 
met maar liefst 
18 leds. De lamp 
is in de voorvork 
geïntegreerd en heeft 
een solide uitstraling. 
Dit maakt de Sparta 
fietsen in het donker 
nog herkenbaarder. 

sparta MagazinE twEEdE druk novEMBEr 2013  

de uitgever sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van de juistheid van de in advertenties aangeprezen goederen en/of diensten. Sparta B.V. is gevrijwaard van copyrights 

op foto’s en citaten/bronnen. niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever en andere 

auteursrechthebbenden. Wijzigingen in specificaties, prijzen, kleuren, teksten en afbeeldingen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief 21% BTW en 

exclusief afleveringskosten.  

de Sparta collectie wordt voortdurend geactualiseerd. het kan zijn dat in deze uitgave fietsmodellen staan die inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn. Vraag uw Sparta dealer 

daarom naar de actuele collectie of kijk op www.sparta.nl.

pEfc 

Sparta produceert op een duurzame manier. dit geldt niet alleen voor de fietsen, maar ook voor het magazine dat voor 

je ligt. dit magazine is op PEFC papier gedrukt. PEFC is het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer in de wereld. 

de PEFC gecertificeerde boseigenaren en houtverwerkende bedrijven die voldoen aan de strenge richtlijnen 

zorgen ervoor dat bossen goed worden beheerd. Met de keuze voor PEFC papier benadrukt Sparta het belang 

van maatschappelijk verantwoord bosbeheer zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen genieten. 

VOOR  
ULTIEM 

FIETSPLEZIER
Met SHIMANO’s Nexus schakelsystemen, schakel je écht licht.  

De robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur zonder veel 
onderhoud. Daarnaast heeft de SHIMANO Nexus groep een hoog niveau op 

het gebied van design, kwaliteit en functionaliteit, twijfel daarom niet en kies 
voor SHIMANO op je Sparta fiets.

Naast de laatste technische kennis door onderzoek en ontwikkeling heeft Shimano meer dan 80 jaar ervaring 
met onderdelen voor de fiets. Het resultaat is perfect schakelen en remmen, betrouwbaarheid en degelijkheid.  

Dankzij onze grote keuze in producten kan iedereen profiteren van de kwaliteit van SHIMANO onderdelen.

Sparta en Shimano partners in innovatief fietsplezier.

Shimano  Nexus ad.indd   1 24-7-2013   11:44:00
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