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Samen met 70 testfietsers heeft Kees
Bakker van de Fietsersbond 35 elektrische
fietsen getest. De fietsen zijn flink op
de proef gesteld. De testritten gingen
over een afwisselend parcours van glad
asfalt tot hobbelige bospaadjes en steile
hellingen.
Er zijn fietsen getest in drie categorieën:
• Elektrische fietsen met een
middenmotor en een naafversnelling
• Elektrische fietsen met een
middenmotor en een derailleur
• Elektrische fietsen met een
voorwielmotor

Meteen naar: fietsen met een
middenmotor en een naafversnelling

Meteen naar: fietsen met een
middenmotor en een derailleur

Meteen naar: fietsen met een
voorwielmotor

tips

Elektrische fiets kopen?
Lees eerst de tips
van TestKees
Waar moet je op letten bij de aanschaf
van een elektrische fiets? TestKees van
de Fietsersbond geeft tips.

T

estKees: ‘De eerste vraag
die je moet stellen: heb
ik echt een elektrische
fiets nodig? Mensen
weten vaak niet dat hun
eigen fiets onnodig zwaar trapt. Met
efficiëntere versnellingen, licht rol
lende banden en een iets sportievere
zithouding kun je verder fietsen met
dezelfde inspanning.’

Maak lange proefritten
‘Hoe een elektrische fiets echt rijdt,
merk je pas na een langere proef
rit. Uit de test blijkt dat het oordeel
van onze testrijders varieert. Maak
daarom verschillende proefritten op
een afwisselend parkoers zoals op
ons testrondje. En let ook goed op
het comfort. Veel fietsers kiezen een
fiets waarbij het stuur te ver weg
staat. Pas na een eindje fietsen merk
hoe oncomfortabel dat is.’

Is de capaciteit van de accu
groot genoeg?
‘Met een nieuwe accu op een zonnige
Pinksterochtend is de actieradius een
stuk hoger dan op een gure januari
dag met een drie jaar oude accu. Het
verschil kan wel 50% zijn. Bij aanschaf
kun je vaak kiezen tussen verschil
lende capaciteiten. Hou daarom bij
aanschaf rekening met de veroudering
en slechte omstandigheden.’

Fiets met middenmotor?
Schakel op tijd terug
‘Een middenmotor geeft pas de volle
ondersteuning als je traptempo vol
doende hoog is. Op een steile helling
moet je vlot terugschakelen om de
volle ondersteuning te blijven hou
den. Dat gaat het gemakkelijkst met
een derailleurversnelling. Helemaal
relaxed is elektronisch schakelen
waarbij je gewoon rustig door kunt
blijven trappen. Ook optrekken bij
het stoplicht gaat beter als je netjes
terugschakelt.’

Comfort en veiligheid
‘De meeste ongelukken met e-bi
kes gebeuren bij op- en afstappen.
Een ruime lage instap is daarom
het veiligst. Daarnaast kun je extra
onderdelen laten monteren zoals
brede antislippedalen, een ach
teruitkijkspiegel en een echt felle
koplamp met zicht zoals in een auto.
Let ook op of bij het starten van de
ondersteuning je voldoende controle
houdt. Wil je meer comfort? Vervang
dan meteen de verende zadelpen.
Deze zadelpennen van de fabrikan
ten zijn van matige kwaliteit. Vraag
naar zadelpennen met een zoge
naamd parallelmechanisme. Deze
vangen schokken goed op, hebben
geen speling en veren in de richting
van je rug.’

Wie is TestKees?
TestKees (Kees Bakker) is de consumentenvoorlichter van de Fietsersbond.
Al bijna 20 jaar test hij elektrische
fietsen. En ook banden, remmen, naafversnellingen en fietstassen. Kortom:
alles wat met fietsen te maken heeft.
TestKees is de onbetwistbare autoriteit
voor alles wat met het dagelijkse fietsen
in Nederland te maken heeft.

‘De meeste ongelukken
met e-bikes gebeuren
bij op- en afstappen.
Een ruime lage instap is
daarom het veiligst.’

4 dagen.
70 testfietsers.
35 e-bikes.
Bekijk de video
van de testdagen
in Oosterbeek!
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Welke motor en
welke versnellingen?
TestKees geeft advies
Er zijn allerlei motoren en versnellingen op de markt. Hoe kom je erachter welke
combinatie het beste bij je past? ‘Begin voor een goede vergelijking eerst met een
testrit op een elektrische fiets met de middenmotor Active Line Plus van Bosch.
Dit is de beste allround middenmotor.’

De motoren

vonden het vervelend voelen. Bijvoorbeeld als je een beetje onhandig
slingerend wegrijdt. Ook kan het in druk stadsverkeer tussen andere
fietsers net iets te fel voelen. Nog een nadeel is dat de felle onder
steuning niet prettig voelt als je stampend fietst. De motor versterkt
die stoempende stijl, sommige fietsers kregen er een zeeziek gevoel
van. Deze motoren worden vooral gebruikt voor sportieve modellen.
Een nadeel van de Bosch Performance Line CX is dat die weerstand
geeft als je zonder ondersteuning fietst.’

1. Beste allrounder: Bosch
Active Line Plus
‘Hij biedt een hele vloeiende
gelijkmatige ondersteuning. Er
zijn ook motoren die juist wat
rustiger zijn. Of net wat minder
vloeiend. Tegelijkertijd is de
Active Line Plus toch voldoende
krachtig. Ook prettig is dat de
motor geen weerstand geeft als
je zonder ondersteuning fietst.
En hij is stil.’
De Bosch-motoren vallen in
twee groepen uiteen. De Active Line en de Active Line Plus zijn ge
maakt om rustige en vloeiend te rijden. De Performance Line-serie is
op kracht ontworpen, waarbij de Performance Line CX het krachtigst
is. Die is vooral gemaakt voor elektrische mountainbikes waarbij je op
lage snelheid ineens veel kracht nodig hebt.
Bekijk hier de motorenvergelijking van Bosch

3. Goedkopere
middenmotor: Bafang
‘Prijs speelt natuurlijk ook een
rol. De Bafang vind je op de wat
goedkopere modellen. Bafang
biedt een wat hoger koppel dan
de Bosch Active Line Plus. Maar
de ondersteuning is niet zo soe
pel als de Active Line Plus.’

4. Contintental en
Shimano: Net wat minder
Continental en Shimano (op de
Dutch ID, Union en Pegasus Opera) hebben middenmotoren die ver
gelijkbaar zijn met de Active Line Plus van Bosch. Maar de testers
vonden beide middenmotoren minder lekker rijden dan de motor van
Bosch, net wat minder vloeiend en verfijnd.

2. Felle middenmotoren:
Brose, Panasonic en Bosch
Performance Line CX
De Bosch Performance Line
CX en de middenmotoren van
Brose en Panasonic bieden een
hoog koppel. Dat betekent dat
ze veel kracht hebben. ‘Maar
ze komen er vrij fel in als je
wegrijdt. Dan kan heel prettig
zijn als je op een steil helling
rijdt. Maar sommige testfietsers

5. Voorwielmotor
Deze motor zit vooral op goedkopere modellen. Voor dagelijks ge
bruik in het vlakke Nederland is er niks mis met een voorwielmotor.
Maar op een steile helling kan een voorwielmotor stilvallen precies
wanneer je hem het hardst nodig hebt. Als je snelheid te laag is,
geeft de voorwielmotor steeds minder ondersteuning. Hoe komt
dat? ‘Het koppel (lees: kracht) van een voorwielmotor is beperkt in
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verband met slipgevaar. In het vlakke Nederland is dat geen punt.
Hij levert alleen voldoende vermogen als je de vaart erin houdt. Dat
lukt vaak niet en dan val je stil.’
‘Als je een testrit maakt, let dan op hoe de ondersteuning opstart.
De ondersteuning wordt geregeld door een rotatiesensor. Als je de
pedalen ronddraait, gaat de motor aan. Bij het ene merk gaat dat
soepeler dan bij het andere.’
‘Het grote voordeel van de voorwielmotor is dat die veel ondersteu
ning geeft wanneer je zelf weinig kracht hebt. Een middenmotor ver
sterkt de energie die je zelf levert. De voorwielmotor levert onder
steuning ongeacht de energie die je zelf kunt leveren.

motor is niet echt nodig en ook niet handig. Want deze motor geeft
veel weerstand als je zonder ondersteuning fietst. Met de soepelere
Bosch Active Line Plus presteert de fiets ook goed en kun je zonder
ondersteuning de fiets als een gewone fiets gebruiken. Dus zonder
weerstand. Handig op fietsvakantie: zonder ondersteuning in de
vallei fietsen en met ondersteuning als je moet klimmen.’

Derailleur
De derailleur biedt allerlei
voordelen. Gemakkelijk terug
schakelen op een helling. ‘En
hij is ook efficiënter, merkten
we tijdens de test. Elektrische
fietsen met een derailleur gin
gen merkbaar harder de hel
ling op. En omdat ze efficiënter
zijn, kom je met één acculading
verder dan op een fiets met
een versnellingsnaaf.’ Maar er
zijn ook nadelen. In stilstand
kun je niet terugschakelen. En derailleurversnellingen slijten veel
sneller dan versnellingsnaven.

De versnellingen
Versnellingsnaven
Shimano Nexus 7 en Nexus
8: niet voor de bergen
De Nexus-versnellingsnaven
zijn perfect voor zorgeloos
elektrisch fietsen in het vlakke
Nederland. Ze hebben weinig
onderhoud nodig en het bereik
is ruim voldoende om in alle
omstandigheden comfortabel
te fietsen. Ook prettig is dat je
kunt terugschakelen als je stil
staat; handig bij een stoplicht.
Maar je loopt tegen beperkin
gen aan als je van plan bent om de fiets ook te gebruiken in heuvel
achtig en bergachtig gebied. Het begint al bij het terugschakelen.
Dan moet je even je benen stilhouden. Op een helling verlies je dan
meteen snelheid.
En de ondersteuning van de motor kan dat dan niet meer goed
maken. Dat heeft te maken met je trapsnelheid. Als je zwaar trapt,
gaan de pedalen minder vaak rond en dan kan de middenmotor
ook minder leveren. Hoe zit dat? ‘Het vermogen waarmee je fietst
bestaat uit twee onderdelen’, legt TestKees uit. ‘Het eerste is de
snelheid waarmee je trapt. En het tweede onderdeel is de kracht van
de motor. Die twee onderdelen moet je met elkaar vermenigvuldigen
om het vermogen te berekenen. Als je op een steile helling ineens
zwaarder moet trappen, gaan je benen minder vaak rond en dan zakt
het vermogen waarmee je fietst voor een groot deel weg.’

Enviolo
De Enviolo (voorheen de NuVinci) is een traploze versnellingsnaaf.
Met een soort gashendel aan het stuur kun je kiezen of je zwaarder
of lichter wilt trappen. Omdat het traploos is, kun je altijd het ideale
traptempo kiezen. Handig als je de stapjes tussen de versnellingen
bij de gewone naafversnelling te groot vindt. Je betaalt wel een prijs
voor het gemak: het rendement van de naaf is niet zo hoog. Zonder
trapondersteuning trap je dus wat zwaar met de Enviolo. De motor
vangt dat allemaal voor je op, maar je actieradius is wel kleiner.

Frames: lage instap en stabiliteit
Een paar jaar geleden waren sommige frames niet stevig
genoeg. Dat is nu wel opgelost.
Lage instap of
diamantframe?
‘Als je de beenzwaai kunt ma
ken, is een diamantframe (een
herenframe) de beste optie.
Zo’n frame is licht en stijf. Maar
inmiddels zijn bijna alle frames
stijf genoeg. De fabrikanten
hebben het probleem van de
slappe frames opgelost door de
framebuizen groter te maken.
Dat werkt prima. Er is wel veel
verschil tussen fietsen met een
lage instap. Bij sommige merken moet je je been nog best hoog optil

Rohloff-naaf
Bij de Rohloff-naaf spelen die problemen met terugvallend vermo
gen op steile hellingen niet. Het bereik van de naaf is net zo groot
als die van een derailleurversnelling. Er is altijd wel een versnelling
waarmee je op een steile helling toch je benen snel rond kunt laten
gaan. Op die manier ben je altijd verzekerd van ondersteuning door
de motor. ‘Het verbaast mij dat veel fabrikanten de Rohloff-naaf
koppelen aan de felle Bosch Performance Line. Zo’n krachtige
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len, omdat er voor de stijfheid nog een verticale framebuis net boven
de motor zit. Gazelle en Flyer bieden de laagste instap, net boven het
tandwiel. Gazelle heeft speciaal een frame ontwikkeld met een lage
instap dat heel stijf is. Dat hebben ze goed gedaan.’

Fietshouding
De meeste elektrische fietsen zijn ontworpen voor een licht spor
tieve zit. Dat betekent een beetje voorover geleund. ‘Als je voorover
gebogen zit, heb je minder last van zadelpijn en kun je meer kracht
op de pedalen zetten. Maar in de praktijk zie je dat veel mensen het
liefst rechtop zitten, zoals op een omafiets. Om die houding mogelijk
te maken zetten mensen het stuur zo hoog mogelijk. Alleen fietsen
met een voorwielmotor hebben een zit zoals die op een omafiets. De
fabrikanten bieden dus iets anders dan wat mensen willen.’

Hydraulisch

Rollerbrake

Schijfrem

V-brake

Plek van accu? Doet er niet toe
Een van de hardnekkige mythes van elektrische fietsen is dat een
accu in de bagagedrager de fiets instabiel en topzwaar zou maken,
zegt TestKees. ‘Maar dat is echt onzin. De accu weegt maar 2,5 tot 3
kilo. Dat maakt echt geen groot verschil. Dat verhaal is in de wereld
gekomen door de eerste Flyers. Die hadden een accu vlakbij de plek
van de middenmotor. En het waren heel stabiele fietsen. Maar dat lag
niet aan de plek van de accu maar aan het frame dat gewoonweg heel
goed ontworpen was.’
‘Maar als je een kinderzitje achterop wil, kan de plek van de accu wel
verschil maken. Door de accu wordt de drager iets hoger. Als daarbo
venop nog weer een kind zit, maakt dat de fiets iets moeilijker te con
troleren en moet je het kind hoger tillen. Een Flyer Gotour is daarvoor
beter geschikt. De accu zit achter de zitbuis en daardoor is het frame
langer. Bijkomend voordeel: er is meer ruimte voor een kinderzitje.’

Remmen: hydraulisch remt het best
Hydraulische velgremmen en schijfremmen remmen het best. Rem
men met een kabel geven wrijving en reageren wat schokkerig. Met
hydraulische remmen, sta je simpelweg heel snel stil. Maar als je nog
nooit met hydraulische remmen hebt gereden, kun je met die krachti
ge remmen beter eerst even oefenen.
TestKees: ‘En leer ook de voorrem gebruiken. Veel fietsers durven die
rem niet te gebruiken omdat ze bang zijn uit te glijden of over de kop
te slaan. Maar met alleen de achterrem maak je je remweg onnodig
lang. Een voorrem remt je het meeste af. Bij een noodstop kan dat erg
belangrijk zijn.’

Displays
Sommige displays zijn tijdens
het fietsen lastig te bedienen.
Test dat even uit tijdens een
proefritje. En rijd je veel in de
winter? Doe dan even je hand
schoenen aan en kijk of je de
knopjes ook dan nog goed kunt
bedienen.
Er zijn ook displays die weer
geven hoeveel vermogen je
zelf levert. Handig als je een
trainingsdoel hebt. Flyer, Speci
alized en fietsen met Bosch Kyod bieden een vermogensmeter.

‘De goedkopere fietsen hebben V-brakes en/of rollerbrakes. V-brakes
remmen ook prima, maar zijn soms lastig af stellen. De rollerbrake
is de opvolger van de oude trommelrem. De rollerbrakes remmen
minder goed. Rollerbrakes zijn speciaal ontwikkeld voor fietsers die
bang waren over de kop te slaan door (te) goed werkende remmen.
Schijfremmen doen het echt heel erg goed. Maar ze lopen wel snel
aan. Tijdens de testdagen regende het veel. Alle schijfremmen liepen
toen aan omdat zand, water en viezigheid zich tussen de nauwe spleet
ophoopte tussen schijf en remblokjes.’ 
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Elektrische fietsen
met middenmotor
en naafversnelling
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De winnaar

Ebike Das Original
COMFORT 004 Dutch

*****

Prijs: € 3399- (met de geteste 500Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 28,9 kg
Accu: 3,1 kg

8,3

De gebruikte onderdelen
zijn goed en het stijve
frame maakt de fiets
heel stabiel

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is:
57km = 11,4km/100 Wh.
Accu fraai weggewerkt in onderbuis van het
frame. Uitnemen lastig. Na omdraaien sleu
tel valt de accu klein stukje naar beneden.
Dan moet je een klein knopje boven de accu
vinden en indrukken en komt hij los. Terug
plaatsen is ook wat lastig.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen, zeer
goede koplamp en redelijk verende voorvork.
Verende zadelpen had veel speling. Dichte
kettingkast. Accu mooi in frame verwerkt.
Kabels mooi weggewerkt. Handige racktime
drager met achterlicht mooi verwerkt in
drager.

Display

Alles aan de fiets werd als zeer goed beoor
deeld!

De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning
De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor is nauwe
lijks hoorbaar. Motor heeft geen weerstand
met ondersteuning uit.
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Beoordeling testrijders 8,3

Eindconclusie
Vanwege de hoogste gebruiksbeoordeling de
winnaar bij de categorie ‘middenmotor met
naafversnelling’. Das Original is een elektri
sche fiets uit Duitsland die in de bovenkant
van de markt zit. De gebruikte onderdelen
zijn goed en het stijve frame maakt de fiets
heel stabiel. Onhandig is de opening voor de
accu in de onderste framebuis. Eruit halen
is een beetje omslachtig. En het vuil van het
voorwiel spat tegen de accu. De fiets is ook
redelijk zwaar.

middenmotor en naafversnelling

Beste prijs-kwaliteit

Hercules Roberta F8

*****

Prijs: € 2549- (met de geteste 400 Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 26,0 kg
Accu: 2,4 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is :
43,5km = 10,9km/100 Wh.
Accu voor tegen de zitbuis geplaatst. Makke
lijk uitneembaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

De instap is prima.
Wel wat smal, maar
dat komt door de plek
van de accu

Beoordeling testrijders 8,1
De fiets kreeg op alle punten van de testrij
ders een zeer goede beoordeling.

Display
De fiets heeft het Intuvia display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

8,1

lijke koplamp en redelijk verende voorvork.
Verende zadelpen had veel speling. Alleen
kettingscherm. Handige Racktime-bagage
drager.

De fiets is voorzien van de Active Line plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische velgremmen, rede
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Eindconclusie
De testers waren erg te spreken over het
rijgedrag. De gebruikte onderdelen zijn ook
goed en hij is in grote lijnen vergelijkbaar met
de winnaar. Maar wel 850 euro minder duur.
De instap is ook prima. Wel wat smal, maar
dat komt door de plek van de accu. Een accu
bij de staande framebuis is voor dagelijks
gebruik heel erg handig. Hij is gemakkelijk af
te nemen. Vanwege de zeer goede gebruiks
beoordeling en scherpe prijs de beste koop
bij de categorie ‘Middenmotor met naafver
snelling’.

e-biketest

Koga Pace B10 Mixed

*****

Prijs: € 4499,- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 27,0 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
59km = 10,2km/100 Wh.
Accu handig geplaatst op de onderste frame
buis. Makkelijk uit te nemen.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

8,0
Zeer sportieve en
fraaie fiets met stabiel
rijgedrag gecombineerd
met krachtige motor

De fiets is voorzien van de Performance line
CX middenmotor van Bosch. De ondersteu
ning, met krachtsensor, is zeer krachtig en
onder alle omstandigheden goed. Reageert
duidelijk directer dan de Bosch Active Line
Plus. Motor duidelijk hoorbaar. Motor heeft
vrij veel weerstand met ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Enviolo traploze
versnellingsnaaf, hydraulische schijfrem
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men van Magura, voorwiel met steekas, zeer
goede koplamp. Gates-tandriem (wel zonder
broekbeschermer). Handige racktime-drager.
Comfortabele brede banden (62mm). Stijf en
zeer fraai frame. Kabels mooi weggewerkt. .

Beoordeling testrijders 8,0
De fiets kreeg een zeer goede beoordeling op
het rijgedrag in combinatie met de krachtige
ondersteuning. Aantal testers miste wel de
vering. Geluid van de motor was wel hard en
trappen zonder ondersteuning vrij zwaar.

Eindconclusie
Zeer sportieve en fraaie fiets met stabiel
rijgedrag gecombineerd met krachtige
motor, onderhoudsvrije tandriem en traploze
versnellingsnaaf.

middenmotor en naafversnelling

Kalkhoff IMAGE 5.B
ADVANCE BLX

*****
Prijs: €3499,- (met de geteste 500Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 28,2 kg
Accu: 3,0 kg

7,9
Uitstekende fiets met
goede rijeigenschappen,
goede ondersteuning,
accu mooi in het frame
en onderhoudsvrije
tandriem

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is :
58km = 11,6km/100 Wh.
Accu geïntegreerd in de onderste framebuis.
Redelijk makkelijk uitneembaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning
De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen,
goede koplamp en redelijk verende voorvork.
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Verende zadelpen had veel speling. Ga
tes-tandriem met goede broekbescherming.
Handige Racktime-drager. Achterlicht mooi
verwerkt in de bagagedrager. Kabels mooi
weggewerkt. Goede antislippedalen.

Beoordeling testrijders 7,9
De fiets kreeg op alle punten van de testrij
ders een goede tot zeer goede beoordeling.

Eindconclusie
Uitstekende fiets met goede rijeigenschap
pen, goede ondersteuning, accu mooi in het
frame en onderhoudsvrije tandriem. Instap
had wat ruimer gemogen.

e-biketest

Flyer GOTOUR2 | 5.00

*****

Prijs: € 2999,- (met de geteste 500Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 27,7 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is :
60km = 12km/100 Wh.
Accu in de drager geplaatst. Makkelijk uit
neembaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

7,8
Uitstekende fiets met
goed rijgedrag en goede
ondersteuning

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische velgremmen, rede
lijke koplamp en redelijk verende voorvork.
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Verende zadelpen had een beetje speling.
Alleen kettingscherm. Robuuste drager is
aan het frame vastgelast. Ruime lage instap.

Beoordeling testrijders 7,8
De fiets kreeg op alle punten van de testrij
ders een goede tot zeer goede beoordeling.

Eindconclusie
Uitstekende fiets met goed rijgedrag en goe
de ondersteuning.

middenmotor en naafversnelling

Gazelle Orange C7

*****

Prijs: € 2499,- (met de geteste 418Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 25,2 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is :
46km = 11km/100 Wh.
Accu in de bagagedrager. Makkelijk uitneem
baar.
Laadsnelheid lader: 160Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het display Shimano Steps.
Uitgebreid, makkelijk afneembaar en goed
afleesbaar display in het midden van het
stuur en bediening links bij het handvat. De 3
knopjes zitten wat onhandig dicht bij elkaar.

Ondersteuning

7,8
Fraaie goed rijdende
fiets met goede stille
ondersteuning en
ruime instap

De fiets is voorzien van de Shimano STEPS
E-5000. De ondersteuning, met krachtsensor,
is zeer vloeiend en onder alle omstandighe
den goed. Maar heuvel op door lage koppel
(40Nm) wel wat rustig. Motor zeer stil.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 7 versnel
lingsnaaf, hydraulische velgremmen en mati
ge koplamp. Redelijk verende voorvork vering
in de balhoofdbuis. Verende zadelpen had vrij
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veel speling. Dichte kettingkast. Met 28cm zit
de trapas lekker laag. Mooie ruime instap.

Beoordeling testrijders 7,8
Goed rijdende en lichte fiets maar ondersteu
ning net wat minder dan bij de fietsen met
Bosch Active Line Plus motor.

Eindconclusie
Fraaie goed rijdende fiets met goede stille
ondersteuning en ruime instap. Ondersteu
ning soms wel wat aan de rustige kant.

e-biketest

Cortina E Octa Plus

****

Prijs: € 2949- (met de geteste 450Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 29,5 kg
Accu: 3,3 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is: 31
km = 6,9/100 Wh.
Accu geplaatst in de drager. Uitnemen gaat
makkelijk. Groot minpunt: als het display
nog ongeveer 30% weergeeft is de accu in
feite al leeg. En de ondersteuning valt dan
weg. Laadsnelheid lader: 80Watt (=lang
zaam).

Ondersteuning
De fiets is voorzien van de Bafang-midden
motor M400. De ondersteuning, met kracht
sensor, is vloeiend en onder alle omstandig
heden goed. Vooral heuvelop lekker krachtig.
Motor licht hoorbaar. Motor heeft weinig
weerstand met ondersteuning uit. Start wel
vrij fel.

7,6
Comfort, gewicht en
stijfheid frame hadden
beter gekund

Display
De fiets heeft het nieuwe kleurendisplay
van Bafang. Fraai, uitgebreid, groot en goed
afleesbaar (lay-out had wellicht wat overzich
telijker gekund). Display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes. Knopjes voor
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licht, aan/uit en info wel erg dicht bij elkaar
geplaatst.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen en
redelijke koplamp. Redelijk verende voorvork.
Dichte kettingkast. Ruime lage instap. Frame
aan de slappe kant. Tas met haken past
slecht op de drager.

Beoordeling testrijders 7,6
Goed rijdende fiets met uitstekende onder
steuning. Maar comfort en stijfheid van de
fiets hadden beter gekund.

Eindconclusie
Prima fiets met goede afmontage en goede
ondersteuning van de Bafang-motor. Maar
comfort, gewicht en stijfheid frame hadden
beter gekund. Actieradius laag. En wegval
len ondersteuning bij 30% accu is een groot
minpunt.

middenmotor en naafversnelling

Sparta M8 ACTIVE
PLUS

****

Prijs: € 2949- (met de geteste 500Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 26,8 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
46km = 9,2km/100 Wh.
Accu geplaatst in de drager. Uitnemen gaat
makkelijk. Ophanging oogt wel wat kwets
baar. Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

7,5
Comfort op het
zware testparkoers
viel wat tegen

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 ver
snellingsnaaf, hydraulische velgremmen.
Koplamp mooi verwerkt in de voorvork, zeer
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goed zichtbaar maar matig voor eigen zicht.
Redelijk verende balhoofdvering. Verende
zadelpen had iets speling. Dichte kettingkast.
Kabels zeer mooi weggewerkt. Ruime lage
instap.

Beoordeling testrijders 7,5
De fiets kreeg een goede beoordeling op
rijgedrag en ondersteuning. Maar comfort op
het zware testparkoers viel wat tegen.

Eindconclusie
Zeer fraai vormgegeven fiets met goede
ondersteuning, ruime instap en op zich prima
rijeigenschappen. Maar comfort had net wat
beter gekund.

e-biketest

Trek UM4+

****

Prijs: € 3099,- (met de geteste 500Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 25,6 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
58km = 11,6km/100 Wh.
Accu in de drager geplaatst. Makkelijk uit
neembaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets is voorzien van het eenvoudige Puri
on-display van Bosch. Het display links van
het stuur is goed te bedienen en af te lezen.
Maar informatie is beperkt en lastig op te
vragen. Ook resetten en verlichting aanzetten
is lastiger dan bij het gewone Bosch-display.

Ondersteuning

7,4
Goede lichte fiets met
goede ondersteuning en
fraai frame met ruime
lage instap

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 7 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen en
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redelijke koplamp. Verende zadelpen had een
beetje speling. Gates-tandriem met alleen
beschermring en geen kettingkast. Goede
antislippedalen.

Beoordeling testrijders 7,4
De fiets kreeg op zich een goede beoor
deling en ondersteuning en rijgedrag zijn
goed. Maar verende voorvork werd gemist.
En ondersteuning viel in combinatie met de
Nexus7 naaf wat tegen (vermoedelijk door
lage rendement).

Eindconclusie
Goede lichte fiets met goede ondersteuning
en fraai frame met ruime lage instap. Maar
Nexus7 naaf vermindert wel de prestaties.

middenmotor en naafversnelling

Gazelle Grenoble C7+
HMB Elite

****

Prijs: € 3199,- (met de geteste 500Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 27,1 kg
Accu: 3,0 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
57km = 11,4km/100 Wh.
Accu geïntegreerd in de onderste framebuis.
Redelijk makkelijk uitneembaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

7,3
Ondersteuning viel
in combinatie met de
Nexus7 naaf wat tegen
vooral heuvel op

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 7 versnel
lingsnaaf, hydraulische velgremmen en
redelijke koplamp. Voor- en achterverlichting
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fraai geïntegreerd in spatborden en goed
zichtbaar vanaf de zijkant. Voorvering in de
balhoofdbuis. Verende zadelpen had een
beetje speling. Dichte kettingkast. Met 28cm
bracket lekker laag.

Beoordeling testrijders 7,3
De fiets kreeg op zich een goede beoordeling
en ondersteuning en rijgedrag zijn goed. On
dersteuning viel in combinatie met de Nexus7
naaf wat tegen vooral heuvel op. Terugscha
kelen heuvel op ging ook zwaar.

Eindconclusie
Mooie en goed rijdende fiets met prima
ondersteuning. Maar wel met een wat lage
beoordeling van de testers.

e-biketest

Brinckers Le Mans
M330

****

Prijs: € 2999,- (met de geteste 468Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 26,3 kg
Accu: 2,9kg

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is
redelijk: 42km = 9,0km/100Wh.
Accu geplaatst op onderste framebuis.
Uitnemen niet zo makkelijk omdat bovenste
framebuis in de weg zit.
Laadsnelheid lader: 80 Watt (=langzaam).

Fiets afgemonteerd met traploze Enviolo
versnellingsnaaf, hydraulische schijfremmen
en matige koplamp. Chainglider kettingkast
is kwetsbaar.

Display
Goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes. Knopjes voor
licht, aan/uit en info wel erg dicht bij elkaar
geplaatst. Weergave inhoud accu met alleen
streepjes niet erg duidelijk.

Ondersteuning

7,3
Comfort had beter
gekund door ontbreken
vering en diepe zit

De fiets is voorzien van de M400 midden
motor van Bafang. De ondersteuning, met
krachtsensor, is vloeiend en onder alle om
standigheden goed. Vooral heuvelop lekker
krachtig. Motor licht hoorbaar. Motor heeft
weinig weerstand met ondersteuning uit.
Start wel vrij fel.

20

Beoordeling testrijders 7,3
De ondersteuning was goed en rijgedrag ook,
maar comfort had beter gekund door ontbre
ken vering en diepe zit.

Eindconclusie
Goede fiets met goede ondersteuning. Maar
wel een Spartaanse fiets.

middenmotor en naafversnelling

Batavus Wayz E-go®
Deluxe

****

Prijs: € 2099 (met de geteste 522Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 28,2 kg
Accu: 3,2 kg

Accu

Beoordeling testrijders 7,3

Actieradius op het zware testparkoers is:
47km = 9,0m/100 Wh.
Accu geplaats in de drager. Uitnemen gaat
makkelijk.
Laadsnelheid lader: 80Watt (=langzaam).

De testrijders beoordeelden de fiets op on
dersteuning, rijgedrag en comfort net onder
gemiddeld. Vooral de lichte vertraging in on
dersteuning werd bij terugschakelen heuvel
op als lastig ervaren.

Ondersteuning

Eindconclusie

De fiets is voorzien van de E-motion Perfor
mance middenmotor. De ondersteuning, met
krachtsensor is goed, maar start wel met
lichte vertraging. Motor licht hoorbaar.

Zeer scherp geprijsde fiets. Maar wel een
fiets die op veel punten net wat minder
presteert dan de goed scorende fietsen uit
de test.

Display

7,3
De lichte vertraging in
ondersteuning werd bij
terugschakelen heuvel
op als lastig ervaren

De fiets heeft een niet afneembaar display in
het midden van het stuur. Knopjes links zitten
wat dicht bij elkaar. Display heeft witte letters
op donkere achtergrond.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 7 versnel
lingsnaaf, rollerbrakes, matige koplamp en
dichte kettingkast. Matig verende voorvork en
frame had wat stijver gemogen.
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e-biketest

E-Bikemanufaktur
5NF

****

Prijs: € 3699,- (met de geteste 610Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 26,4 kg
Accu: 3,1 kg

7,2
De testers vonden het
geluid, display en het
starten van de onder
steuning minder goed

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is :
60km = 9,8km/100 Wh.
Accu geïntegreerd in de onderste framebuis.
Redelijk makkelijk uitneembaar. Weergave
accu-inhoud op display onduidelijk.
Laadsnelheid lader: 165Watt (=snel).

Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen, rede
lijke koplamp en goede verende voorvork. Ga
tes tandriem met goede broekbescherming.
Handige Racktime-drager. Achterlicht mooi
verwerkt in de bagagedrager.

Display

Beoordeling testrijders 7,2

De fiets heeft het Continental-display.
Uitgebreid display in het midden van het
stuur en bediening links bij het handvat. Veel
informatie waaronder eigen vermogen. De
knopjes bij het stuur links vonden de testers
wat onhandig te bedienen. Lay-out niet heel
overzichtelijk.

Ondersteuning heuvel op was zeer goed en
rijgedrag van de fiets was ook goed. Maar
de testers vonden het geluid, display en het
starten van de ondersteuning minder goed.

Ondersteuning
De fiets is voorzien van Continental-motor.
De ondersteuning is goed en zeker heuvel
op lekker krachtig. Bij starten komt onder
steuning wel een beetje schokkerig op gang.
Motor duidelijk hoorbaar. Fiets was snel met
motor uit, de uitgeschakelde motor geeft dus
weinig weerstand.
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Eindconclusie
Goede fiets met goede afmontage en krach
tige motor om snel de heuvel op te rijden.
Maar ondersteuning van Continental scoort
ondergemiddeld wat betreft het display, het
geluid en inkomen van de ondersteuning bij
het wegrijden.

middenmotor en naafversnelling

Victesse Melville

****

Prijs: € 2499,- (met de geteste 400Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 25,6 kg
Accu: 2,6 kg

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is :
59,7km = 14,9km/100 Wh.
Accu in de drager, makkelijk uitneembaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Fiets afgemonteerd met Nexus 7 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen en
matige koplamp. Matige verende voorvork
(kraakte tijdens de test). Verende zadelpen
had een beetje speling. Dichte kettingkast.
Trapas zat met 30 centimeter vrij hoog.

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

7,2
Rijgedrag scoorde niet
zo goed door zwabberig
frame en matige
voorvork

De fiets is voorzien van de Active Line
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is vloeiend en onder alle
omstandigheden goed. Maar hij start vrij
rustig en door het lage koppel moet je goed
zorgen dat je beentempo hoog genoeg blijft
voor goede ondersteuning. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.
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Beoordeling testrijders 7,2
Opvallend was dat de ondersteuning van de
Active Line motor werd net zo goed beoor
deeld als die van de Active Line Plus. Rijge
drag zelf van de fiets scoorde niet zo goed
door zwabberig frame en matige voorvork.

Eindconclusie
Ondersteuning van de Active Line voldoet
goed maar rijgedrag van de fiets zelf zou wat
beter kunnen. Hoge actieradius.

e-biketest

Pegasus Opero EVO 5
di2 Belt CAP

****

Prijs: € 3799,- (met de geteste 750Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 29,0 kg
Accu: Niet kunnen testen want de accu niet
uit kunnen nemen

7,1
Onze testers vonden
de ondersteuning erg
vloeiend, maar heuvel
op viel het tegen

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is :
77km = 10,3km/100 Wh.
Accu aan de onderkant mooi verwerkt in de
onderste framebuis. Wordt wel vies van op
spattend vuil. Uitnemen niet kunnen testen.
Laadsnelheid lader: 160Watt (=snel).

Fiets afgemonteerd met de nieuwe Nexus5
versnellingsnaaf met elektronisch schake
len, goede verende voorvork en hydraulische
schijfremmen. Gates-tandriem met goede
broekbescherming. Goede koplamp. Achter
licht mooi geïntegreerd in de drager. Verende
zadelpen had veel speling

Display
De fiets heeft het grote Shimano Steps
display. Uitgebreid, makkelijk afneembaar
en goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Bediening met 2 knopjes bij het stuur is goed
te doen. Maar informatie wisselen gaat bij
het display en dat is wat onhandig tijdens het
fietsen.

Ondersteuning
De fiets is voorzien van de Shimano STEPS
E-6100. De ondersteuning, met krachtsensor,
is zeer vloeiend en onder alle omstandighe
den goed. Maar heuvel op wel wat rustig. Mo
tor licht hoorbaar. Motor lijkt wat weerstand
te geven bij uitgeschakelde motor.
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Beoordeling testrijders 7,1
Goed stabiel rijdende fiets. Onze testers
vonden de ondersteuning erg vloeiend, maar
heuvel op viel het tegen. En terugschakelen
met de naaf ging soms gepaard met hoop
gekraak.

Eindconclusie
Mooie en goed rijdende fiets met goede
onderdelen. Maar de ondersteuning scoorde
heuvel op niet goed met een naaf met vijf
versnellingen en elektronisch schakelen.

middenmotor en naafversnelling

Union Elite H8

****

Prijs: € 2299,- (met de geteste 418Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 24,8 kg
Accu: 2,6 kg

7,1
Goed stabiel rijdende
fiets. De testers misten
wel vering

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is :
40km = 9,6km/100 Wh.
Accu geplaatst op de onderste framebuis.
Makkelijk uitneembaar.
Laadsnelheid lader: 160Watt (=snel).

Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf en hydraulische velgremmen. Ga
tes tandriem met goede broekbescherming.
Verlichting mooi geïntegreerd in frame en
drager. Maar koplamp is te verblindend voor
tegenliggers en geeft te weinig licht om zelf
de weg te zien.

Display
De fiets heeft het minimale Shimano Steps
display. Niet afneembaar. Wel goed aflees
baar display in het midden van het stuur en
bediening links bij het handvat. Maar wel
klein.
Bediening met 2 knopjes bij het stuur is goed
te doen. Maar informatie wisselen gaat bij
het display en dat is wat onhandig.

Ondersteuning
De fiets is voorzien van de Shimano STEPS
E-6100. De ondersteuning, met krachtsensor,
is zeer vloeiend en onder alle omstandighe
den goed. Maar heuvel op wel wat rustig. Mo
tor licht hoorbaar. De fiets lijkt wat weerstand
te geven bij uitgeschakelde motor.
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Beoordeling testrijders 7,1
Goed stabiel rijdende fiets. De testers misten
wel vering. Ondersteuning werd als vrij rustig
ervaren, vooral heuvel op.

Eindconclusie
Scherp geprijsde fiets met goede afmontage
en prima ondersteuning. Maar kwam op het
zware testparkoers wel iets tekort.

e-biketest

Dutch ID City Evo+ A8

***

Prijs: € 2799,- (met de geteste 418Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 25,2 kg
Accu: 2,6 kg

Accu

Beoordeling testrijders 6,9

Actieradius op het zware testparkoers is :
53km = 12,7km/100 Wh.
Accu in de bagagedrager. Makkelijk uitneem
baar. Laadsnelheid lader: 160Watt (=snel).

De fiets kreeg een vrij lage beoordeling van
de testrijders. Onze testers waren niet erg
blij met de ondersteuning en het rijgedrag.
Vooral de stabiliteit werd laag beoordeeld. En
opvallend, het schakelen met de duimshifters
werd als onprettig ervaren.

Display
De fiets heeft het Shimano Steps display.
Uitgebreid, makkelijk afneembaar en goed
afleesbaar display in het midden van het
stuur en makkelijke bediening links bij het
handvat.

Ondersteuning

6,9
Onze testers waren
niet erg blij met de
ondersteuning en
het rijgedrag

De fiets is voorzien van de Shimano STEPS
E-6100. De ondersteuning, met krachtsensor,
is zeer vloeiend en onder alle omstandig
heden goed. Maar heuvel op wel wat rustig.
Motor licht hoorbaar.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Alfine 8 versnel
lingsnaaf met duimschakelaars, hydraulische
schijfremmen en redelijke koplamp. Redelijk
verende voorvork. Verende zadelpen had een
beetje speling. Dichte kettingkast.
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Eindconclusie
Op zich prima fiets met goede onderdelen en
goede ondersteuning. Maar wel met een lage
beoordeling van de gebruikers.

middenmotor en naafversnelling

Brinckers Brisbane
M8

***

Prijs: € 2699- (met de geteste 450Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 27,6 kg
Accu: 3,3 kg

6,9
Te weinig onder
steuning. En wegvallen
ondersteuning bij
30% accu is een groot
minpunt

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is: 39
km = 8,7km/100 Wh.
Accu geplaats in de drager. Uitnemen gaat
makkelijk. Groot minpunt is dat als het dis
play nog ongeveer 30% weergeeft de accu in
feite al leeg is en de ondersteuning wegvalt.
Laadsnelheid lader: 80Watt (=langzaam).

Ondersteuning

maar knoppen voor info, aan/uit en verlich
ting zitten wel onhandig dicht bij elkaar.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 versnel
lingsnaaf, hydraulische schijfremmen en
redelijke koplamp. Redelijk verende voorvork.
Dichte kettingkast. Ruime lage instap. Frame
aan de slappe kant.

De fiets is voorzien van de nieuwe Bafang
middenmotor M420. De ondersteuning, met
krachtsensor beviel niet zo goed, kreeg van
alle middenmotoren de laagste beoordeling.
Vooral heuvel op viel de ondersteuning tegen.
Motor licht hoorbaar. Motor heeft weinig
weerstand met ondersteuning uit.

Beoordeling testrijders 6,9

Display

Redelijke fiets met goede afmontage. Maar
ondersteuning kwam te kort. En wegvallen
ondersteuning bij 30% accu is een groot
minpunt.

De fiets heeft het nieuwe kleurendisplay van
Bafang. Fraai, uitgebreid, groot en goed af
leesbaar kleurenscherm (lay-out had wellicht
wat overzichtelijker gekund). Display in het
midden van het stuur en bediening links bij
het handvat. Prettige knopjes met klikjes
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De fiets kreeg een redelijke beoordeling bij
rijgedrag maar een matige beoordeling bij de
ondersteuning. Vooral heuvel op viel het erg
tegen. Ook terugschakelen gaf veel proble
men.

Eindconclusie

e-biketest

BSP Metropolis
Comfort E Shimano
Nexus 7 rollerbrake

***

Prijs: € 2298 (met de geteste 450Wh. accu)
Gewicht fiets met accu: 30,1 kg
Accu: 3,3 kg

6,5
De rechte zit beviel niet
zo goed in combinatie
met de matige
remmen en de Nexus 7
versnellingsnaaf

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is :
40km = 8,9km/100 Wh.
Accu geplaatst in de drager. Uitnemen gaat
makkelijk. Groot minpunt is dat als het dis
play nog ongeveer 30% weergeeft de accu in
feite al leeg is en de ondersteuning wegvalt.
Laadsnelheid lader: 80Watt (=langzaam).

Ondersteuning

geplaatst. Bij opstarten moet je een code
invoeren als diefstalbeveiliging. Dat kost een
beetje tijd.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 7 versnel
lingsnaaf, rollerbrakes en redelijke koplamp.
Dichte kettingkast. Fiets voorzien van voor
drager. Je zit erg rechtop op deze fiets.

De fiets is voorzien van de Bafang midden
motor M400. De ondersteuning, met kracht
sensor, is vloeiend en onder alle omstandig
heden goed. Vooral heuvel op lekker krachtig.
Motor licht hoorbaar. Motor heeft weinig
weerstand met ondersteuning uit. Start wel
vrij fel.

Beoordeling testrijders 6,5

Display

Op zich prima fiets met goede ondersteuning
als je van de typische rechte omafiets hou
ding houdt. Maar een lage beoordeling van de
testers. En wegvallen ondersteuning bij 30%
accu is een groot minpunt.

De fiets heeft het nieuwe kleurendisplay
van Bafang. Fraai, uitgebreid, groot en goed
afleesbaar (lay-out had wellicht wat overzich
telijker gekund). Display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes. Knopjes voor
licht, aan/uit en info wel erg dicht bij elkaar
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De fiets kreeg de laagste beoordeling bij de
middenmotor met naafversnelling. De rechte
zit beviel niet zo goed in combinatie met
de matige remmen en de Nexus 7 versnel
lingsnaaf.

Eindconclusie

middenmotor en naafversnelling

Testresultaten
Elektrische fietsen
met middenmotor
en derailleur
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e-biketest

De winnaar

Trek UM5+

*****

Prijs: € 3099,- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 22,7 kg
Accu: 2,6 kg

8,5

Zeer stabiel, strak
sturend, en de brede
banden en voorvork
boden veel comfort

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
50km = 10km/100 Wh. Accu handig geplaats
op onderste framebuis. Makkelijk uit te ne
men. Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Goed kettingscherm. Handige Racktime-dra
ger. Comfortabele banden van 57mm breed.
Stijf frame. Goede verende voorvork.

Beoordeling testrijders 8,5

De fiets is voorzien van het eenvoudige Puri
on-display van Bosch. Het display links van
het stuur is goed te bedienen en af te lezen.
Maar informatie is beperkt en lastig op te
vragen. Ook resetten en verlichting aan zetten
is lastiger dan bij het gewone Bosch-display.

De testrijders waren lovend over de rijei
genschap van de fiets. Zeer stabiel, strak
sturend, en de brede banden en voorvork
boden veel comfort. Echt een fiets om
comfortabel en met veel vertrouwen over het
zware testparkoers te rijden. Wel werd het
geluid van de motor en het beperkte display
als minpuntjes beoordeeld.

Ondersteuning

Eindconclusie

De fiets is voorzien van de Performance Line
CX middenmotor van Bosch. De ondersteu
ning, met krachtsensor, is zeer krachtig en
onder alle omstandigheden goed. Reageert
duidelijk directer dan de Bosch Active Line
Plus. Motor duidelijk hoorbaar. Motor heeft
vrij veel weerstand met ondersteuning uit.

De testers waren vol lof over het stabiele
rijgedrag. Ook op onverharde wegen, hobbelige
klinkerweggetjes en in de afdalingen is het
een comfortabele en stabiele fiets. Dat komt
door het stijve frame, de sportieve zit en de
opvallend brede banden. Verder nodigt de felle
motor uit tot een sportieve fietsstijl. De krach
tige motor in combinatie met het zeer goede
rijgedrag, lage gewicht en de uitstekende
onderdelen maken het tot de winnaar in de ca
tegorie fietsen met middenmotor en derailleur.
Wel een fiets met een sportieve zithouding.

Display

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore 1*9 derail
leurversnelling, hydraulische schijfremmen,
wielen met steekassen, zeer goede koplamp.
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middenmotor en een derailleur

Beste prijs-kwaliteit

Cube Touring Hybrid
EXC

*****

Prijs: € 2.699,Gewicht fiets met accu: 23,6 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
55km = 11km/100 Wh.
Accu fraai weggewerkt in onderbuis frame.
Uitnemen op zich makkelijk. Maar accu in het
frame is afgedekt met een kunststof plaat en
deze is lastig terug te plaatsen.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

8,1

De ondersteuning, met
krachtsensor, is zeer
vloeiend en onder alle
omstandigheden goed

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore XT 1*11
derailleurversnelling, Deore hydraulische
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schijfremmen, redelijke koplamp en goede
verende voorvork. Verende zadelpen had
lichte speling. Handige Racktime-drager.
Alleen een kettingring om het voorblad om
de ketting af te schermen.

Beoordeling testrijders 8,1
De testers beoordeelde het rijgedrag en
ondersteuning als goed. Vooral het stabiele
rijgedrag en de verende voorvork. Maar stuur
is wel wat breed.

Eindconclusie
Een lichte en hele stabiele fiets. Het heren
frame wordt nog stijver doordat de bagage
drager onderdeel van het frame is. Dat is
ook prettig als je ermee op fietsvakantie zou
willen. Ook met bagage blijft de fiets stevig
aanvoelen. Nog een voordeel voor de vakan
tie: zonder ondersteuning fietst hij vrijwel net
zo lekker als een gewone fiets. Dat komt door
de Active Line Plus-motor. Die geeft geen
weerstand wanneer hij uitgeschakeld is. De
onhandige afdekplaat voor de accu is niet
nodig. Waarom hij erop zit is een raadsel.

e-biketest

Cannondale Quick
Neo EQ

*****

Prijs: € 3299,- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 20,1 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
68km = 13,6km/100 Wh.
Accu fraai weggewerkt in onderbuis frame.
(uitnemen niet kunnen testen)
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het nieuwe Kiox-display van
Bosch. Fraai, uitgebreid, makkelijk afneem
baar en goed afleesbaar display in het mid
den van het stuur en bediening links bij het
handvat. Prettige knopjes met klikjes. Display
geeft ook vermogen van de fietser weer.

Ondersteuning

8,5
Echt een fiets om snel
mee te fietsen en ook
zelf veel mee te trappen

De fiets is voorzien van de Active Line
Plus-middenmotor van Bosch. De onder
steuning, met krachtsensor, is zeer vloeiend
en onder alle omstandigheden goed. Motor
nauwelijks hoorbaar. Motor heeft geen weer
stand met ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore 1*10 derail
leurversnelling, hydraulische schijfremmen,
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zeer goede koplamp. Alleen een kettingring
als afscherming. Accu mooi in frame
verwerkt. Kabels mooi weggewerkt. Zeer
beperkte bagagedrager.

Beoordeling testrijders 8,5
De testers beoordeelden het rijgedrag en
ondersteuning als zeer goed. Vooral het
sportieve karakter werd gewaardeerd. Echt
een fiets om snel mee te fietsen en ook zelf
veel mee te trappen. Fiets ging ook het snel
ste de heuvel op.

Eindconclusie
Zeer snelle en lichte fiets waarbij de voor
delen van de Active Line Plus volledig benut
worden. Wel spartaans door vrij smalle
banden, het ontbreken van vering en de diepe
zithouding.

middenmotor en een derailleur

Specialized Turbo
Como 4

*****

Prijs: € 3199 ,Gewicht fiets met accu: 25,4 kg
Accu: 2,8 kg

Accu
Getest met accu van 460Wh. Actieradius op
het zware testparkoers: 48km = 10,4km/100
Wh. Accu fraai verwerkt in onderste frame
buis. Accu makkelijk uitneembaar. Laadsnel
heid: 160 Watt (=snel).

Display
Vast display in het midden van het stuur. Bedie
ning ondersteuning links bij het handvat maar
switchen van info gaat met knopje in het mid
den bij het display. Onhandig tijdens het fietsen.
Display geeft ook vermogen fietser weer.

Ondersteuning

8,3
De fiets scoorde zeer
goed op rijgedrag,
stabiliteit en
ondersteuning

De fiets is voorzien van de eigen motor van
Specialized. De ondersteuning, met kracht
sensor, is vloeiend en onder alle omstan
digheden zeer goed. Motor is nagenoeg
stil maar geeft merkbaar weerstand met
uitgeschakelde motor.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Alivio 1*9 derail
leurversnelling, hydraulische schijfremmen,
goede koplamp en redelijke verende voor
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vork. Alleen een kettingring. Achterlicht
wat kwetsbaar gemonteerd achter op het
spatbord. Achterdrager mag maar 20kg dra
gen. Lekker lang voorspatbord zodat fiets en
voeten schoon bleven tijdens de test.

Beoordeling testrijders 8,3
De fiets scoorde zeer goed op rijgedrag,
stabiliteit en ondersteuning. Vering had wat
beter gekund. Weerstand motor was wel
duidelijk merkbaar vooral als je harder ging
dan 25 km/h.

Eindconclusie
Uitstekende stabiele fiets met goede onder
steuning. Maar de motor geeft wel duidelijk
weerstand wanneer hij is uitgeschakeld. Het
display is wat beperkt.

e-biketest

Bulls Lacuba Evo Lite
11 CAP

*****

Prijs: € 4399,Gewicht fiets met accu: 25,5 kg
Accu: Niet kunnen testen want niet uit
kunnen nemen

Accu
Getest met accu van 750 Wh.
Actieradius op het zware testparkoers: 78km
= 10,3km/100 Wh.
Accu fraai verwerkt in onderste framebuis.
Accu wordt ook vuil door opspattend vuil van
voorwiel. Laadsnelheid: 160 Watt (=snel).

Display
Afneembaar display in het midden van het
stuur en bediening links bij het handvat. Be
diening vrij lastig. Je drukt snel een verkeerd
knopje in. Bajonetverbinding van het display
oogt wat kwetsbaar.

Ondersteuning

8,2
Comfortabele stabiele
fiets in combinatie met
de zeer krachtige en
stille Brosemotor

De fiets is voorzien van de Brose Drive S
middenmotor. De ondersteuning, met kracht
sensor, is vloeiend en onder alle omstandig
heden zeer krachtig. Motor is nagenoeg stil
en geeft geen weerstand met uitgeschakelde
motor.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore XT 1*11
derailleurversnelling, hydraulische schijf
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remmen, goede koplamp en goede verende
voorvork. Goede koplamp en achterlicht fraai
in de drager verwerkt. Matig kettingscherm.

Beoordeling testrijders 8,2
De fiets scoorde het beste van alle fietsen
heuvel op. Mede dankzij de krachtige Brose
motor. Ook de stabiliteit, het comfort en de
ondersteuning in zijn algemeenheid werd als
zeer goed beoordeeld.

Eindconclusie
Uitstekende comfortabele stabiele fiets in
combinatie met de zeer krachtige en stille
Brosemotor. Alleen de plek van de accu is
wat ongelukkig.

middenmotor en een derailleur

Sparta M9B Active
Plus

*****

Prijs: € 2799,- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 25,6 kg
Accu: 2,6 kg

8,2
Testers gaven hoge
punten voor het
rijgedrag (ondanks
de rammelende
voorvering)

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is: 61
km = 12,2 km/100Wh.
Accu in de drager. Opvallend ophanging heeft
wat speling gekregen tijdens de test en de
accu rammelt daardoor tijdens het fietsen.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

men, redelijke koplamp en redelijk verende
voorvork in de balhoofdbuis (vertoonde wel
wat speling na de test). Speling op de veren
de zadelpen. Goede ruime lage instap. Fraai
uiterlijk en kabels mooi weggewerkt. Drager
slecht geschikt voor bevestiging tassen met
haken.

Display

Beoordeling testrijders 8,2

De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Testers gaven hoge punten voor het rijgedrag
(ondanks de rammelende voorvering). Daar
naast beviel de ondersteuning Active Line
Plus erg goed en kreeg de fiets de hoogste
beoordeling bij fietsen met de motor uit!

Ondersteuning

Eindconclusie

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Zeer goed rijdende fiets met zeer goede
ondersteuning en hoge beoordeling van de
testers. Wel met wat technische minpuntjes
zoals speling op voorvering en de rammelen
de ophanging van de achterdrager.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore 1*9 derail
leurversnellingen, hydraulische schijfrem
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e-biketest

Flyer Gotour 5 7.10

*****

Prijs: € 3499,Gewicht fiets met accu: 28,7 kg
Accu: 3,7 kg

Accu
Getest met accu van 540Wh.
Actieradius op het zware testparkoers: 47km
= 9,4km/100 Wh.
Accu geplaatst achter de zitbuis. Accu mak
kelijk uitneembaar.
Laadsnelheid: 160 Watt (=snel).

Display
Vast display in het midden van het stuur. Be
diening makkelijk links bij het stuur. Display
geeft zeer veel informatie waaronder vermo
gen fietser hoogte, hellingshoek. Display kan
ook gekoppeld worden met smartphone.

Ondersteuning

8,0
De ondersteuning, met
krachtsensor, is onder
alle omstandigheden
zeer goed en krachtig

De fiets is voorzien van de Panasonic-mid
denmotor. De ondersteuning, met krachtsen
sor, is onder alle omstandigheden zeer goed
en krachtig. Maar soms wel iets te fel. Motor
is wel duidelijk hoorbaar en geeft merkbaar
weerstand met uitgeschakelde motor.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore 1*10 derail
leurversnelling, hydraulische schijfrem

36

men, zeer goede koplamp en goed verende
voorvork. Redelijk kettingscherm. Door het
langere achterframe is er veel ruimte voor
tassen en een kinderzitje.

Beoordeling testrijders 8,0
De fiets scoorde zeer goed op rijgedrag,
stabiliteit en ondersteuning. Vooral heuvel op
ging het zeer vlot. Het geluid van de motor
was duidelijk hoorbaar en een aantal testers
vond de motor te fel reageren.

Eindconclusie
Uitstekende stabiele fiets met goede zeer
krachtige ondersteuning. Maar motor wel
wat fel bij wegrijden. Fiets en accu vrij zwaar.

middenmotor en een derailleur

Cannondale Tesoro
Neo X1

*****

Prijs: € 3499,- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 22,7 kg
Accu: 2,6 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
53km = 10,6km/100 Wh.

Display
De fiets is voorzien van het eenvoudige
Purion-display van Bosch. Het display links
van het stuur is goed te bedienen en af te
lezen. Maar informatie is beperkt en lastig
op te vragen. Ook resetten en verlichting
aan zetten is lastiger dan bij het gewone
Bosch-display.

Ondersteuning

8,0
Zeer stabiel, stuurt
strak en erg comfortabel
dankzij de brede banden
en voorvork

De fiets is voorzien van de Performance line
CX middenmotor van Bosch. De ondersteu
ning, met krachtsensor, is zeer vloeiend, zeer
krachtig en onder alle omstandigheden goed.
Reageert duidelijk directer dan de Bosch Active
Line Plus. Motor duidelijk hoorbaar. Motor
heeft vrij veel weerstand met ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Deore 1*10 derail
leurversnelling, hydraulische schijfremmen,
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wielen met steekassen, zeer goede koplamp.
Alleen een kettingring. Achterdrager die
maar max 15kg kan dragen. Comfortabele
banden van 57mm breed. Stijf frame. Zeer
goed verende voorvork. Geen achterreflector,
geen zijreflectie in de wielen. Achterlicht te
felle lichtpuntjes.

Beoordeling testrijders 8,0
De testrijders vonden de rijeigenschap van de
fiets zeer goed. Zeer stabiel, stuurt strak en
erg comfortabel dankzij de brede banden en
voorvork. Echt een fiets om comfortabel en
met veel vertrouwen over het zware testpar
koers te rijden. Wel werden het geluid van de
motor en het beperkte display als minpuntjes
beoordeeld. Veel mensen vonden het stuur te
breed.

Eindconclusie
Een fiets die lijkt op de Trek UM5+ (de
winnaar) maar die door het brede stuur net
wat minder rijdt. En ook qua afmontage wat
minpuntjes.

e-biketest

Brinckers Granville
Sport M9

****

Prijs: € 3199,- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 26,2 kg
Accu: 3,3 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is: 54,2
km = 10,8 km/100 Wh
Accu fraai weggewerkt in onderste frame
buis. Accu verwijderen en terugplaatsen
vraagt wat handigheid. Accu vrij zwaar.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning

7,6
De ondersteuning, met
krachtsensor, is zeer
vloeiend en onder alle
omstandigheden goed

De fiets is voorzien van de Active Line Plus
middenmotor van Bosch. De ondersteuning,
met krachtsensor, is zeer vloeiend en onder
alle omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Alivio 1*9 derailleur
versnellingen, hydraulische schijfremmen,
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redelijke koplamp en matig verende voorvork
(kraakte na de test). Goede Racktime-drager.
Goed kettingscherm.

Beoordeling testrijders 7,6
De testrijders waren op zich prima te spreken
over de fiets. Maar de matig verende voorvork
en eenvoudige derailleur zorgde voor een
relatief lage beoordeling.

Eindconclusie
Prima fiets met uitstekende ondersteuning.
Maar verende voorvork had beter gemogen.

middenmotor en een derailleur

Ebike Das Original
C006 Comfort Acera
9v

****

Prijs: € 3099- (met de geteste 500Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 28,0 kg
Accu: 3,1 kg

7,5
Goed kettingscherm.
Accu mooi in frame
verwerkt. Kabels
mooi weggewerkt

Accu

Beoordeling fiets

Actieradius op het zware testparkoers is:
55km = 11km/100 Wh. Accu fraai weggewerkt
in onderbuis frame. Uitnemen lastig. Na om
draaien sleutel valt de accu klein stukje naar
beneden. Dan moet je een klein knopje boven
de accu vinden en indrukken en dan komt hij
los. Terugplaatsen is ook wat lastig. Losse
accu wat lomp en zwaar door afdekplaat.
Laadsnelheid lader: 160 Watt (=snel).

Fiets afgemonteerd met Alivio 1*9 derailleur
versnelling, hydraulische schijfremmen, zeer
goede koplamp en redelijk verende voorvork.
Verende zadelpen had erg veel speling. Goed
kettingscherm. Accu mooi in frame verwerkt.
Kabels mooi weggewerkt. Handige Rack
time-drager. Voorspatbord aan de korte kant.

Display
De fiets heeft het Intuvia-display van Bosch.
Fraai, uitgebreid, makkelijk afneembaar en
goed afleesbaar display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes.

Ondersteuning
Op de fiets zit een Active Line Plus midden
motor van Bosch. De ondersteuning, met
krachtsensor, is zeer vloeiend en onder alle
omstandigheden goed. Motor nauwelijks
hoorbaar. Motor heeft geen weerstand met
ondersteuning uit.
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Beoordeling testrijders 7,5
De testers beoordeelden het rijgedrag en
ondersteuning als goed. Maar schakelen gaf
veel problemen op de fiets en ook de rem
men liepen af en toe aan.

Eindconclusie
Prima fiets met uitstekende ondersteuning
en fraai frame. Maar fiets had tijdens de test
wat technische problemen (kan toeval zijn).
Dat de accu niet makkelijk uit te nemen is is
een duidelijk minpunt.

e-biketest

Testresultaten
Elektrische fietsen
met voorwielmotor

40

voorwielmotor

De winnaar

Sparta F8 LTD 500WH

****

Prijs: € 1999 (met de geteste 522Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 27,8 kg
Accu: 3,2 kg

Accu
Actieradius op het zware testparkoers is:
42km = 8,0km/100 Wh.
Accu geplaatst in de drager. Uitnemen gaat
makkelijk.
Laadsnelheid lader: 80Watt (=langzaam).

Display
De fiets heeft het een niet afneembaar
display in het midden van het stuur. Knopjes
links zitten wat dicht bij elkaar. Display heeft
witte letters op donkere achtergrond.

Motor

7,4

De testers waren
erg tevreden over de
stille en gelijkmatige
ondersteuning van de
voorwielmotor

De fiets heeft de Emotion-voorwielmotor met
rotatiesensor. Ondersteuning is mooi gelijk
matig en start zeer netjes en bouwt ook goed
af. Motor is stil, maar niet krachtig genoeg
voor steile klimmen.

Beoordeling fiets
Fiets afgemonteerd met Nexus 8 ver
snellingsnaaf, hydraulische velgremmen.
Koplamp mooi verwerkt in de voorvork, zeer
goed zichtbaar maar matig voor eigen zicht.
Redelijk verende voorvork. Verende zadelpen
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had iets speling. Dichte kettingkast. Ruime
lage instap.

Beoordeling fietsers 7,4
De testfietsers beoordeelden zowel het rijge
drag als de ondersteuning als goed. Ze waren
vooral tevreden over de stille en gelijkmatige
ondersteuning van de voorwielmotor. Alleen
heuvel op viel de ondersteuning tegen en het
display werd als matig leesbaar beoordeeld.

Eindconclusie
De Sparta is stil en de ondersteuning start
heel netjes. Sommige voorwielmotoren be
ginnen bruusk, maar deze begint heel rustig
en slipt niet. De testers waren goed te spre
ken over de rijeigenschappen, goede stille
ondersteuning en goede onderdelen. Duide
lijk de hoogste beoordeling bij de fietsen met
voorwielmotor en daarom de winnaar in deze
categorie.

e-biketest

Beste prijs-kwaliteit

Batavus Fonk E-go

***

Prijs: € 1399,- (met 300Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 23,1kg
Accu: 3,3 kg

Accu

Beoordeling testrijders 6,5

Actieradius op zwaar testparkoers niet
getest. Accu onder de drager. Makkelijk
uitneembaar. Laadsnelheid: 80 Watt.

De testers waren redelijk te spreken over
de ondersteuning. Heuvel op ging het
prima. Sommige testers vonden de motor
te traag starten. Rijgedrag was ook prima
maar comfort werd als laag beoordeeld.
Fiets kreeg ook een wat lage beoordeling
door eenvoudig display en de 3 versnellin
gen.

Display
De fiets heeft een zeer beperkt display
links van het stuur. Alleen ondersteu
ningsstand en accu-inhoud worden met vijf
ledjes aangegeven. Wel goed te bedienen.

Ondersteuning
Voorwielmotor met rotatiesensor. Motor
licht hoorbaar. Motor start met beetje
vertraging. Eenmaal gestart is hij vrij fel.
Motor duidelijk hoorbaar.

Beoordeling fiets

6,5

Sommige testers
vonden de motor
te traag starten

Fiets met eenvoudige afmontage met
Nexus 3 versnellingsnaaf, dichte ketting
kast V-brake voor en rollerbrake achter.
Koplamp zeer goed om gezien te worden
maar matig om zelf de weg te zien. Fiets
is licht.
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Eindconclusie
Lichte, eenvoudige fiets met scherpe prijs
en goede ondersteuning. De onderdelen
zijn simpel, maar voor gewoon stadsge
bruik prima. Het is daarom een uitstekende
koop voor als je een basic elektrische fiets
zoekt. En daarom de beste koop in de cate
gorie fietsen met voorwielmotor.

voorwielmotor

Cortina E-U4
Transport

***

Prijs: € 1699,- (met 418 Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 30,3 kg
Accu: 2,7 kg

6,7
Heuvel op ging het
prima, duidelijk
de beste van de
elektrische fietsen
met voorwielmotor

Accu
Actieradius op zwaar testparkoers is: 39km =
9,3km/100 Wh.
Accu onder de drager. Laadsnelheid: 80 Watt.
Stekker lader oogt wat kwetsbaar met smalle
pootjes

redelijke koplamp. Fiets is erg zwaar. Drager
niet geschikt voor tassen met haken.

Beoordeling testrijders 6,7

Goed en makkelijk af te lezen display links
van het stuur. Bediening werd door de testers
wel als lastig ervaren.

De testers waren redelijk te spreken over de
ondersteuning en rijgedrag. Heuvel op ging
het prima, duidelijk de beste van de elektri
sche fietsen met voorwielmotor. Het duurt
even voordat de motor start en dan is hij
direct vrij fel. Geluid van de motor werd als
vrij hard ervaren.

Ondersteuning

Eindconclusie

Voorwielmotor (Ecomo) met rotatiesensor.
Voldoet goed, ook heuvelop. Start bij weg
rijden wat traag en is dan direct vrij fel.
Onhandig is dat je maar liefst 15 ondersteu
ningsstanden hebt. Duidelijk merkbaar dat
de ondersteuning stopt bij 25 km/h. Motor
duidelijk hoorbaar.

Fraaie stoere transportfiets met krachtige
ondersteuning en voor zo’n transport fiets
goed rijgedrag.

Display

Beoordeling fiets
De fiets heeft een stoere uitstraling. Van
de erg rechte zithouding moet je houden.
Verder eenvoudige afmontage met Nexus7
versnellingsnaaf, rollerbrakes voor en achter,
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e-biketest

Gazelle PuurNL HFB

***

Prijs: € 1799,- (met 450Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 29,5 kg
Accu: 3,3 kg

Accu
Actieradius op zwaar testparkoers is: 40km =
9,6km/100 Wh.
Accu onder de drager. Makkelijk uitneem
baar. Laadsnelheid: 80 Watt.

Display
Goed en makkelijk af te lezen display links
van het stuur. Wel erg klein.

Ondersteuning
Voorwielmotor van Bafang met rotatiesensor.
Motor licht hoorbaar. Het duurt even voordat
de motor start en dan is hij direct vrij fel.

Beoordeling fiets

6,7

De fiets heeft een stoere
uitstraling. Van de erg
rechte zithouding moet
je houden

De fiets heeft een stoere uitstraling. Van de
erg rechte zithouding moet je houden. Verder
Eenvoudige afmontage met Nexus 7 ver
snellingsnaaf, rollerbrakes voor en achter,
matige koplamp. Fiets is vrij zwaar.

Beoordeling testrijders 6,7
De testers waren redelijk te spreken over de
ondersteuning en rijgedrag. Heuvel op viel
de ondersteuning sterk terug. Bij de start net
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wat rustiger dan de motor van Cortina E-U4
en ook duidelijk stiller.

Eindconclusie
Fraaie stoere transportfiets met op zich goe
de ondersteuning en voor zo’n transportfiets
goed rijgedrag. Maar bij heuvels valt onder
steuning wel erg terug.

voorwielmotor

Union Fast T7

***

Prijs: € 1599,- (met 450Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 24,9kg
Accu: 3,3 kg

6,7
Prima rijdende
stadsfiets met goede
ondersteuning.
Ondersteuning valt
heuvel op wel terug

Accu

Beoordeling testrijders 6,7

Actieradius op zwaar testparkoers is: 39km =
8,6km/100 Wh.
Accu onder de drager. Makkelijk uitneem
baar.
Laadsnelheid: 80 Watt.

De testers waren redelijk te spreken over
de ondersteuning. Heuvel op viel de onder
steuning wel terug maar minder dan bij de
Gazelle Puur. Het duurt even voordat de mo
tor start en dan is hij direct vrij fel. Rijgedrag
was ook prima maar comfort werd als laag
beoordeeld.

Display
De fiets heeft het nieuwe kleurendisplay
van Bafang. Fraai, uitgebreid, groot en goed
afleesbaar (layout had wellicht wat overzich
telijker gekund). Display in het midden van
het stuur en bediening links bij het handvat.
Prettige knopjes met klikjes. Knopjes voor
licht, aan/uit en info wel erg dicht bij elkaar
geplaatst.

Ondersteuning
Voorwielmotor Bafang met rotatiesensor.
Motor licht hoorbaar. Motor start met beetje
vertraging.

Beoordeling fiets
Eenvoudige afmontage met Nexus 7 ver
snellingsnaaf, rollerbrakes voor en achter,
redelijke koplamp. Fiets is vrij licht.
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Eindconclusie
Prima rijdende stadsfiets met goede onder
steuning. Ondersteuning valt heuvel op wel
terug.

e-biketest

BSP Metropolis E
Shimano Nexus 7
rollerbrake

***

Prijs: € 1899,- (met 450 Wh accu)
Gewicht fiets met accu: 28,6 kg
Accu: 3,3 kg

6,1
De testers waren
redelijk te spreken
over de ondersteuning
en rijgedrag

Accu

Beoordeling testrijders 6,1

Actieradius op zwaar testparkoers is: 32km =
7,1km/100 Wh.
Accu onder de drager. Makkelijk uitneem
baar.
Laadsnelheid: 80 Watt.

De testers waren redelijk te spreken over de
ondersteuning en rijgedrag. Heuvel op viel de
ondersteuning sterk terug.

Display
Goed en makkelijk af te lezen display links
van het stuur. Wel erg klein.

Ondersteuning
Voorwielmotor van Bafang met rotatiesensor.
Motor licht hoorbaar. Motor start met beetje
vertraging en komt dan vrij fel in.

Beoordeling fiets
De fiets heeft een stoere uitstraling. Van de
erg rechte zithouding moet je houden. Verder
Eenvoudige afmontage met Nexus 7 ver
snellingsnaaf, rollerbrakes voor en achter,
matige koplamp. Fiets is vrij zwaar.
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Eindconclusie
Fraaie stoere transportfiets met op zich
goede ondersteuning. Maar bij heuvels valt
ondersteuning wel erg terug.

video’s

Testdagen
Overbeek

Vergelijking
Bosch motoren
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Samen fietsen we beter
50% korting op
lidmaatschap
Fietsersbond
Zorgeloos fietsen, je mooie e-bike
veilig parkeren en een leuke fietsroute
plannen? Dan moet je bij ons wezen.
Al meer dan 40 jaar werkt de
Fietsersbond met een landelijk bureau
en 1650 enthousiaste vrijwilligers
aan veilige, ruime fietspaden bij jou
in de buurt. Dankzij onze lobby zijn
fietsenstallingen bij stations gratis.
Bovendien testen wij onafhankelijk
van fabrikanten e-bikes, stadsfietsen,
fietstassen en regenkleding.
Na 10 jaar actie voeren is het ook gelukt
om de snorscooters in Amsterdam
voortaan op de rijbaan te krijgen zodat
de fietspaden weer veilig zijn voor
kinderen en senioren. Hoera! Ook
andere steden willen nu deze maatregel
nemen voor hun fietsers.

Wij kunnen voor jou als fietser aan de
slag dankzij de waardevolle bijdrage
van onze leden. Als je lid wordt, kunnen
wij met jouw steun:

• zowel bij jou in de buurt als landelijk aan
de slag voor veilige straten en pleinen
waar jong en oud veilig, stressvrij en
comfortabel kunnen fietsen
• de overlast van snorscooters op het
fietspad aanpakken
• deskundig advies, van fietsers voor
fietsers, geven bij de aanleg van
snelfietsroutes
• ons inzetten om de aanpak van fietsdiefstal
door de politie een hogere prioriteit te geven
• onafhankelijke informatie en testen over
fietsen geven
• de beste fietsrouteplanner van Nederland
up-to-date houden
Help mee aan een fietsvriendelijk, gezond
Nederland!

• Actuele online Fietsersbond Routeplanner
• Korting op fietsproducten zoals een ENRA
fietsverzekering
• Meepraten over wat er nog verbeterd kan
worden voor fietsers
• Deskundig onafhankelijk advies over
e-bikes, accu’s en motoren

Voorwaarden:

• Actie geldig van 2 april t/m 30 juni 2019.
• 50% korting wordt verrekend als 15 euro
korting op het 1e jaar lidmaatschap,
daarna betaal je de normale prijs (30 euro
per jaar).

Heb je nog vragen of tips voor ons?

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening.
Mail ons op info@fietsersbond.nl.
Op fietsersbond.nl vind je nog veel meer
praktische tips, fietsnieuws en informatie
over wat wij doen.

Jouw voordelen als lid:

• 4 keer per jaar ons magazine boordevol
informatie over fietsen
• Altijd als eerste op de hoogte van testen
van fietsproducten en ontwikkelingen op
fietsgebied via onze nieuwsbrief

> Word nu lid!

