
WAAROM DE BABBOE BIG-E? 

• Robuuste bakfiets uitgevoerd met grote bak voor zowel kindjes 
als boodschappen, buggy of andere spullen 

• Zeer stabiel, blijft gewoon staan bij het op- en afstappen 

• Makkelijk te parkeren vanwege de speciale parkeerrem 

• Opklapbare bankjes om extra ruimte in de bak te creëren 

• Voorzien van elektrische trapondersteuning met 6 standen 

www.babboe.be

Speciale aanbieding groepsaankoop 

Duffel, Mechelen, Lier en Willebroek 

Babboe Big-E voor € 1.799 inclusief

 Gratis eerste servicebeurt

 10% korting op accessoires *

  Afhalen bij lokale fietshandelaar **

 Geldig tot en met 31 mei 2017 

BABBOE, VAN OUDERS VOOR OUDERS 

Heen en weer naar school, het park of de speeltuin? 
De Babboe bakfiets brengt jou en je familie er op een veilige, 
makkelijke, snelle én gezellige manier naar toe! 

Babboe heeft een uitgebreid aanbod aan bakfietsen en 
accessoires en alle Babboe bakfietsen zijn getest op veiligheid 
en duurzaamheid. 



www.babboe.be 
  info@babboe.nl,  +31 033 - 741 07 40 

“Met de elektrische 
Babboe Big, 

altijd wind mee”

Display StuurdempersParkeerremGrote vierkante bak

SPECIFICATIES BABBOE BIG-E

Afmetingen geassembleerd (lxbxh) 217 x 88 x 110 cm

Afmetingen bak (lxbxh) ± 90 x 58 x 53 cm 

Versnelling Shimano 7-speed derailleurversnelling.

Remmen Voor: Sturmey Archer trommelrem.
Achter: Sram Avid mechanische schijfrem.

Frame Stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter 
voorkoming van roestwater.

Framemaat 50

Zadelhoogte In hoogte verstelbaar zadel, geschikt voor personen met een lengte tussen 1.57 en 1.98 m.

Verlichting Led-verlichting voor: (2 stuks) werkt op batterijen – achter energievoorziening via accu.

Velgen Dubbelwandige voor- en achtervelg.

Spaken Extra stevige spaken.

Bandgrootte 26 inch achterwiel en 20 inch voorwiel.

Slot ART goedgekeurd ABUS ringslot.

Belasting bak 100 kg*

Belasting zadel 100 kg*

Bagagedrager Ja, de Babboe Big-E wordt geleverd met bagagedrager, is tevens de opbergplek van de accu. 
Maximale belasting 25 kg.

Opstap voor kinderen Ja

Materiaal bak Europees berken betonplex. De panelen zijn opgebouwd uit 9 lagen berkenfi neer die om en om verlijmd zijn 
en afgewerkt met een fenolharsfi lm. De randen zijn behandeld met een randsealer, waardoor de platen 
betere beschermd zijn tegen weersinvloeden.

Stuurdempers Voorzien van hoogwaardige gasgeveerde stuurdempers voor optimaal rijcomfort en veiligheid.

Overige specificaties • Voorzien van kantelstoppers
• Twee bankjes (opklapbaar) voor 4 kindjes
• 4 driepuntsgordels

• Quick release sluiting voor eenvoudig verstellen van zadelhoogte
• In hoogte verstelbaar aluminium stuur
• Standaard voorbereid op het plaatsen van een regentent/zonnedak 

Actieradius 40-60 km

Accu Lithium-Ion Polymeer accu (36V 375Wh).

Locatie accu Accu is bevestigd onder de bagagedrager.

Oplaadtijd Van helemaal leeg naar helemaal vol: 4-6 uur.

Motor 36V 250W onderhoudsvrije motor.

Accu oplader 42V 2A 90W

* Zie babboe.be/igemo voor de voorwaarden. ** De bakfi etsen kunnen opgehaald worden bij volgende fi etshandelaars: - ERBO SPORT, Em. Vanderveldestraat 4A-6, Willebroek - Van de Velde Fietsen, Katelijnsesteenweg 53, 
Duffel - Velocity, Antwerpsestraat 105, Lier - Fietsen GS, Zemstbaan 161, Mechelen - Bike Planet, Keizerstraat 46-50, Mechelen.


