
{'

BATAr7T'S
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EEN NORMALE SPORTFIETS

DIE IN UW AUTOKOFFER PAST !



Een echle ,,Portoble",
{iets..... en u ziet hel,

lichler don een normole
zo moor meê le nêmen.

Frome en ochÍersluk worden op simpele wiize
onwrik boor oon elkoor bevesligd....

De voorvork wordl in hel írome geschoven.,...

Botovus weel precies woor u ollong noor zoekf, noor een lichllopende sterke
sporlÍiets, die zich uiterliik in niets onderscheidtvon een ,,normole,, Íiets, moor
die met enkele hondgrepen uii elkoor kon worden genomen om ols een klein

pokket te worden opgeborgen in uw oulokoÍÍer/ uw corovon oÍ uw boot.
Zo'n Íiets, die zich in luttele seconden weer in elkoor looi zetien is er nu:
de Botovus Portoble! Loot uw deoler deze Íiets eens demonstreren.



Sluur en vork worden mel één boul bevesligd...... En in precies 40 seconden is uw Bolqvus Porloble
voor gebruik gereed!
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+Botovus Portoble: geheel compleet met Torpedo remnooÍ, lomp, slot, iosbeschermer en pomp,
in zworte uitvoering Í ryÈ-
Extro voor snelbinder, sierbeugel en jiÍÍystond f *
Ook leverboor in groen en moroon (Ífiexlro)

BATAITT'S
DE DEMONTABELE FIETS

MET DE 5 PLUSSEN

Normool domes- oÍ heren Sportmodel,
wielmooi26xl318.

ln 40 sec. uitneemboor in 5 delen door hel
losdrooien von slechts enkele inbusbouten.
Gedeeltelilk demontoge mogeliik. Even-
eens in 40 sec. weer in elkoor le zelten.

Lichter don een normole Íiets door toe-
possing von lichtgewicht onderdelen, dus
zeer gemokkeliik ie drogen en bovendien
zeer lichllopend. Uiigerugt mel speciole
lichte, oersierke Vredesiein Sprintborrden.

Uitrusting geheel compleet met Torpedo
remnooÍ, dynomo-lomp combinotie, slot,
tronsporont iosbeschermer, jiffystond,
pomp, spotlop, sierbeugel en snelbinder;

Op verzoek leverboor metspeciole rolston-
doord welke in enkele minuten kon wor-
den oongebrocht. Hiermee wordt uw Boto-
vus Porloble een home-lroiner oÍ komer-
Íiels. De rolweerslond is instelboor.
ldeool ols hulpmiddel voor sporttroining
en revolidotie.
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DE BATAYUS

IS DE IDÊAlE FIEÍS YOOR

auromoBrlrstEx
hel snelsle vervoermiddel in de city isdeÍietsl Porkeer uw outo
buiten het centrum neem uw Botovus Portoble uit uw koÍÍer en
go per Íiets verder. EÍÍiciënt en,,.., een gezonde beweging!

NATUUR LIEFHEBBERS

per oulo noor 't Gooi oÍ de Veluwe, en don op de Íiels zo vrii
ols een vogel de notuur inlOnbekendegebiedenwoor u onders
per Íiets nooit komt liggen nu voor u open.

KAMPEERDERS EN WATERSPORTERS

zet uw corovon midden in de ruige notuur, leg uw boot op het
stilste plekie dot u kunt vinden: uw Boiovus Portoble zorgt voor
verbinding met de bewoonde wereld.

UW BATAVUS DEALER IS

l<--:iz-
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Mel behulp von de ofzonderliik verkriigbore rol-
slondoord mookt u in een hondomdrooi von wi' Bqto-

vus Porioble een home-lroiner met verslelbore rol-
weersbnd. ldeoql voor lroining en revolidotie.


