
Prolithium elektrische fietsen sinds 2007

Prolithium elektrische fietsen worden sinds 2007 gefabriceerd door RAT- Holland. Deze fietsen worden 

verdeeld over meer dan 200 fietsenwinkels in Nederland en België. RAT - Holland heeft jarenlange 

ervaring in de fietsenbranche op het gebied van elektrische fietsen en elektrische systemen.



Het topmodel uit onze serie, de vernieuwde Prolithium Sprinter 2.0 

Een betrouwbare fiets met een fluisterstille Bafang middenmotor. 

De Bafang Max drive motor staat bekend om zijn soepele rijeigenschappen. 

• Kleur: mat zilver en mat zwart

• Frame: 51 cm uitgevoerd in hoogwaardig aluminium

• Wielen: 28” dubbelwandige aluminium velgen 

• Spaken: roestvast stalen spaken RVS 13G

• Versnellingen: Shimano Nexus 8

• Accu model 1: 36Volt/9,0Ah (324Wh) 

• Accu model 2: 36Volt/13,0Ah (468Wh) 

• Accu model 3: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 

• Lader: 36V/2A lader

• Motor: Bafang M400 middenmotor 250 Watt, 80Nm motor, Bafang Max drive.

• Snelheid: 25 km/u

• Display: 5 assistentie standen / LCD uitvoering 

• Remmen: Hydraulische schijfrem achter / Hydraulische schijfrem schijfrem voor 

• Voorvork: Monoshock

• Spatborden: SKS kunststof

• Kettingkast: gesloten kettingkast

• Garantie: 2 jaar m.u.v. slijtende onderdelen

De Comet is stil, krachtig en heeft een zeer hoge actieradius. Deze 

fiets heeft een modern en stijf frame en is comfortabel voor lange 

ritten. Let op de uitstekende specificaties versus prijs, vergelijk zelf!

• Kleur: hoogglans zwart, zilver en blauw 

• Frame: 50 cm damesmodel 

• Wielen: 28” dubbelwandige aluminium velgen 

• Spaken: roestvast stalen spaken RVS 13G

• Versnellingen: Shimano Nexus 8

• Accu model 1: 36Volt/9,0Ah (324Wh) 

• Accu model 2: 36Volt/13,0Ah (468Wh) 

• Accu model 3: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 

• Lader: 36V/2A lader

• Motor: 250 Watt, 40Nm, voorwielmotor, fluisterstil

• Snelheid: 25 km/u

• Display: 9 assistentie standen / kleuren LCD uitvoering / 

 USB aansluiting

• Remmen:  hydraulische schijfrem achter / 

 hydraulische schijfremschijfrem voor 

• Voorvork:  monoshock

• Spatborden: SKS kunststof

• Kettingkast: Hesling gesloten kettingkast

• Garantie: 2 jaar m.u.v. slijtende onderdelen

De shuttle is een bijzondere vouwfiets vanwege zijn lage 

instap en ergonomische geplaatste Bafang middenmotor. 

• Kleur: matzwart 

• Wielen: 20” dubbelwandige aluminium velgen 

• Spaken: roestvast stalen spaken RVS 13G

• Versnellingen: Shimano Nexus 8 

• Accu model 1: 36Volt/9,0Ah (324Wh) 

• Accu model 2: 36Volt/13,0Ah (468Wh) 

• Accu model 3: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 

• Lader: 36V/2A lader

• Stuur: inklapbaar

• Motor: Bafang middenmotor, 250 Watt, fluisterstil

• Snelheid: 25 km/u

• Display: 9 assistentie standen / kleuren LCD uitvoering /

 USB aansluiting

• Remmen:  hydraulische schijfrem achter / 

 hydraulische schijfremschijfrem voor 

• Voorvork:  monoshock

• Spatborden: kunststof

• Garantie: 2 jaar m.u.v. slijtende onderdelen

• Opgevouwen afmetingen: 

 L 86 x B 38 x H 69 cm - Gewicht: 25kg
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Deze brochure is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. 

Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend.


