
 

  
 
 
SPARTA LANCEERT NIEUWE KRACHTIGE SPEED PEDELEC 
 
 
HEERENVEEN, 17 september – Vandaag kijken Accell dealers via een live stream mee 
naar de lancering van de Sparta d-Burst. Met de introductie van de d-serie (distance-
serie) richt Sparta zich op een hele nieuwe doelgroep: forenzen die de fiets als woon- 
werkverkeer gebruiken. De d-Burst is verkrijgbaar als e-bike en speed pedelec met wel 
een totale capaciteit van 1125 Wh. 
 
 
PASSIE EN VAKMANSCHAP 
‘Ik ben trots op de passie en het vakmanschap 
waarmee de d-Burst tot stand is gekomen. Met 
een indrukwekkend design en smart-
functionaliteiten, vergeet je de auto en gaan we 
de Belgische en Nederlandse markt veroveren’, 
aldus Sten van der Ham, Regional Director 
Accell Benelux. 
 
 
MODELLEN 
De d-serie is verkrijgbaar in 2 varianten: 

• Sparta D-BURST M11Tb SPEED vanaf € 4299,- 
• Sparta D-BURST METB SMART SPEED (ook als e-bike) vanaf € 4699,- 

 
VOORDELEN 

• Track & trace diefstalbescherming 
• Traploze Enviolo versnellingsnaaf  
• Onderhoudsvriendelijke carbon riemaandrijving 
• Brede banden (62 mm) 
• Standaard 625Wh accu  
• Range extender (+500 Wh) voor extra actieradius 
• Slim Bosch Kiox display (bijvoorbeeld hartslagmeter koppelen via Bluetooth) 

 
  

https://www.sparta.nl/elektrische-fietsen/speed-pedelecs/d-burst-m11tb-speed
https://www.sparta.nl/elektrische-fietsen/speed-pedelecs/d-burst-m11tb-speed
https://www.sparta.nl/elektrische-fietsen/speed-pedelecs/d-burst-metb-speed
https://www.sparta.nl/elektrische-fietsen/speed-pedelecs/d-burst-metb-speed


 

ACTIERADIUS 
De accu zit bij deze fiets geïntegreerd in het frame. 
De accu is makkelijk uit te nemen, is naadloos 
geïntegreerd en zit nooit in de weg. Je kunt kiezen 
uit een 400, 500 of 625 Wh accu en hij is ook nog 
een uit te breiden met range extender (+500 Wh) 
voor extra actieradius.  Met een 500 Wh accu kun 
je op eco stand ongeveer tussen de 36-79 km 
fietsen 
 

DUURZAAMHEID 

• Geen files onderweg 
• Niet meer zoeken naar een parkeerplek 
• Verbrand gemiddeld 160 calorieën per rit 
• Meer dan 7 keer zo goedkoop als de auto 
• Elke 4 km die je fietst bespaart 1 kg CO2-uitstoot 
• Lager verzuim door medewerkers die op de fiets naar het werk komen 
• Risico van hart- en vaatziekten gaat met 11% omlaag 
• Fietsleaseregeling per 1 januari ’20 (7% bijtelling) 

 
SPARTA TEASER 
Bekijk hier de teaser https://youtu.be/pc5wjvnB_Gg 
 
SPARTA MOVIE 
Bekijk hier ‘The making of d-Burst’: www.Accell-live.nl/sparta 
 
OVER SPARTA 
Sparta is dè pionier in elektrische fietsen in Nederland en een leidend merk op het gebied van 
e-innovaties en is een merk van Accell Group N.V. Onder het merk wordt continu gewerkt aan 
technologie gedreven productontwikkeling en het aanboren van nieuwe doelgroepen en 
marktsegmenten voor e-bike gebruik. Met inzet van de nieuwste technologie is het e-bike 
assortiment van Sparta bijzonder aantrekkelijk voor de moderne woon-werk fietser. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Meer informatie kun je inwinnen bij Barbara Frumau-Luckman, Manager Marketing en 
Communicatie van Accell Nederland, via 06 – 1902 5329 of b.frumau@accell.nl.  
 
Sparta 
Industrieweg 4 
8440 AM Heerenveen 
www.sparta.nl 

https://youtu.be/pc5wjvnB_Gg
https://youtu.be/pc5wjvnB_Gg
http://www.accell-live.nl/sparta
http://www.accell-live.nl/sparta
mailto:b.frumau@accell.nl
mailto:b.frumau@accell.nl
http://www.sparta.nl/
http://www.sparta.nl/

