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Kleur Grey / bordeaux

Maten  D49, 55

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  Rollerbrake voor en achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Uitneembare accu 603 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  27,3  (incl. Accu)

Diversen  Verende voorvork, snel verstelbare stuurnok,   

 verende zadelpen

IBEE TUBA
Elektrische fiets • Middenmotor

Kleur Indigo blue / night grey

Maten  D49, 55 / H53,59

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  Hydraulische schijfremmen voor en achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Uitneembare accu 603 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  27,3 (incl accu) 

Diversen Verende voorvork, snel verstelbare stuurnok,   

 verende zadelpen

IBEE TUBA dIsk
Elektrische fiets • Middenmotor

Kleur Indigo blue/ night grey

Maten  D49, 55 / H53,59

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  Hydraulische schijfremmen voor en achter

Aandrijving  Middenmotor 

Accu  Uitneembare accu 603 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  27,3  (incl. Accu)

Diversen Verende voorvork, snel verstelbare stuurnok,   

 Gates riem aandrijving

IBEE TUBA dIsk gATEs
Elektrische fiets • Middenmotor

Uw Bikkel dealer



Onze collectie omvat maar liefst 9 modellen 
e-bikes. Al vanaf 2008 produceren we bij Bikkel 
bikes e-bikes en zijn daarmee een van de oudste 
fabrikanten van e-bikes op de markt. Hierdoor 
hebben wij ook veel ervaring met e-bikes en 
de productie daarvan. In 2021 lanceren wij de 
ibee Tuba, de ibee Tuba Disk en de ibee Tuba 
Disk Gates met intube accu. Deze modellen zijn 
verkrijgbaar in mooie en gevarieerde kleuren. 
De ibee Tuba Disk is uitgerust met hydraulische 
schijfremmen. De ibee Tuba Disk Gates heeft 
naast de hydraulische schijfremmen, een Gates 
riemaandrijving. Dit zorgt voor weinig onder-
houd aan de fiets. De Bikkel Bora + is uitgerust 
met een long life accu. Deze Veria accu is vol-
ledig in Nederland ontwikkeld en voorzien van 
een geavanceerd Battery Management System 
en een vooruitstrevende oplaadtechniek. Deze 
technieken zorgen voor een sterk verlengde 
levensduur van de accu, tot wel 3x langer in 
vergelijking met de gebruikelijke fietsaccu’s. 
Dit onderschrijven wij door standaard 5 jaar 
garantie te geven op deze Veria accu. Uitleg 
over onze elektrische ondersteuningssyste-
men staat hiernaast beschreven.

Nederland staat bekend als fietsland, maar echte  Nederlandse fietsen 
worden steeds zeldzamer op de weg. Bikkel bikes worden al vanaf 1995 
in Midden-Limburg  ontwikkeld en opgebouwd en onderscheiden zich 
daar mee op de Nederlandse markt. De lokale werkwijze zorgt ervoor 
dat er maximale controle is op de kwaliteit, snel ingespeeld kan worden 
op de markt en vakkundig en snel service verleend kan worden aan 
onze dealers. Voor u dus een garantie voor jarenlang fietsplezier.

VoorwieLMotor 
Dit systeem is inmiddels niet meer weg te 
denken uit onze collectie. Ons voorwiel motor 
systeem bewijst al jaren zijn dienst en is 
uiterst beproefd. De motor (250W/ 30Nm) 
in het voorwiel staat bekend om zijn kracht 
en is zeer stil.  Door het lichte gewicht van 
de motor heeft de motor geen invloed op het 
stuurgedrag. Zonder ondersteuning rijdt de 
fiets als een normale fiets.

De trapomwentelingen hebben invloed op de 
mate van ondersteuning. Ze worden gemeten 
door de rotatiesensor. Deze sensor bepaalt aan 
de hand van de hoeveelheid trapomwente-
lingen, hoeveel ondersteuning de motor moet 
geven. Het voordeel van deze rotatiesensor is 
dat fietsers met weinig kracht het maximale 
uit de fiets kunnen halen. Afhankelijk van het 
model zijn er drie bedieningen mogelijk: Van 
een uiterst eenvoudige LED bediening waarop 
3 ondersteuningsstanden gekozen kunnen 
worden tot een luxe LCD display met 10 onder-
steuningsstanden en diverse extra’s. Accu’s 
variëren van 375, 522 en zelfs een 756 Wh accu.

MiDDeNMotor
Onze ibee middenmotor is de stilste en 
krachtigste motor op de markt. Het sys-
teem is voorzien van een luxe lcd-display 
met 5 ondersteuningsstanden midden op 
het stuur. Met de ingebouwde verbruiks-
indicator ziet u hoeveel power de motor 
verbruikt. De motor (250/ 80NM) is erg 
krachtig en stil.

Dit systeem maakt gebruik van vier 
sensoren namelijk van een trapkracht-, 
schakel-, snelheid- en een rotatiesensor. 
Door deze vier sensoren weet de motor 
precies welke mate van ondersteuning 
gewenst is bij uw rijomstandigheden. De 
fiets rijdt daardoor erg natuurlijk en geeft 
een constante fijne ondersteuning. Dank-
zij de schakelsensor worden de ketting, 
tandwielen en versnellingsnaaf tijdens 
het schakelen niet belast. Hierdoor is de 
fiets veel minder slijtagegevoelig. Afhan-
kelijk van het gekozen model varieert de 
inhoud van de accu van 468 Wh, 522 tot 
zelfs 756 Wh.

iBee CoNtigo 
Elektrische fiets • Voorwielmotor

Kleur Ruby red / matt anthracite

Maten  D49, 55, H53

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  V-brake voor, rollerbrake achter

Aandrijving  Voorwielmotor

Accu  Afneembare accu 468 Wh Li-ion

Display  Easy LCD display 6 standen

Gewicht  25,7 Kg (incl. Accu)

Diversen  Verende zadelpen, verende voorvork,  

 verstelbare stuurnok

Kleur Anthracite (H+D) / aqua blue (D) / pearl white (D)

Maten  D49, 55 / H53,59

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem V-brake voor, rollerbrake achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Afneembare accu 468 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  27,8 Kg (incl. Accu)

Diversen  Verende zadelpen, verende voorvork,  

 verstelbare stuurnok

iBee ViDa
Elektrische fiets • Middenmotor

IBEE sTEnzA 
Elektrische fiets • Middenmotor

Kleur Matt anthracite 

Maten  D49, 55 / H53,59

Versnelling  Nexus 8 versnellingen

Remsysteem  Hydraulische schijfremmen voor en achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Afneembare accu 630 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  25,3 Kg (incl. Accu)

Diversen  Vaste zadelpen, vaste voorvork,  

 snel verstelbare stuurnok

iBee Bora

Kleur Matt anthracite/ pearl black

Maten  D49, 55

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  Hydraulische schijfremmen voor en achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Afneembare accu 630 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  27,3 Kg (incl. Accu)

Diversen  Verende zadelpen, verende voorvork, 

 snel verstelbare stuurnok

Elektrische fiets • Middenmotor

Kleur Anthracite (H+D) / aqua blue (D) / pearl white (D)

Maten  D49, 55 / H53,59

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  Rollerbrake voor, rollerbrake achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Afneembare accu 630 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 standen

Gewicht  27,8 Kg (incl. Accu)

Diversen  Verende zadelpen, verende voorvork,  

 verstelbare stuurnok

iBee ViDa +pLUs
Elektrische fiets • Middenmotor

Kleur Matt anthracite / pearl black

Maten  D49, 55

Versnelling  Nexus 7 versnellingen

Remsysteem  Hydraulische schijfremmen voor en achter

Aandrijving  Middenmotor

Accu  Afneembare Veria accu 756 Wh Li-ion

Display  Center LCD display 5 stappen

Gewicht  27,3 Kg (incl. Accu)

Diversen  Verende zadelpen, verende voorvork, 

 snel verstelbare stuurnok, 5 jaar garantie

iBee Bora +pLUs
Elektrische fiets • Middenmotor


