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Er verschijnen steeds meer verschillende elektrische fietsen op de openbare wegen.
Waarom nog last hebben van tegenwind? Voor jong en oud bestaan er diverse
modellen die u ondersteunen bij een fietsrit. Natuurlijk is het handig om te weten hoe ver
je ongeveer kan fietsen met een volle accu. Maar veel belangrijker is het gebruiksgemak
van de elektrische fiets. Stichting ElektrischeFietsen.com heeft 15 verschillende elektrische
fietsen voor u onder de loep genomen middels een testpanel en adviseert waarop u moet
letten bij aanschaf.

DE VERSCHILLENDE PRIJZEN

niet geheel onbelangrijk, het rijgedrag met ondersteuning van de motor. Daarnaast is er ook goed
gekeken naar het rijgedrag zonder ondersteuning.

Voor de test is gebruik gemaakt van een selectie
elektrische fietsen met een waarde tussen € 1299 en
€ 2099. Er zijn natuurlijk ook elektrische fietsen
verkrijgbaar in hogere prijsklasses. Een test met
fietsen boven in hogere prijsklasses wordt binnenkort De actieradius van een elektrische fiets is nooit 100%
in een volgende test gepubliceerd. Houd de webaan te geven. Vandaar dat dit ook niet terug te
site dus goed in de gaten!
vinden is in de testresultaten. De actieradius is de
afstand die is af te leggen met een vol geladen
accu. De actieradius hangt af van diverse factoren,
Tijdens een 50 kilometer lange fietstocht zijn de
zoals het gewicht van de bestuurder, de
diverse elektrische modellen uitvoerig getest. Het
weersomstandigheden en het landschap waar wordt
testpanel keek vooral naar de
gefietst. Stel uzelf voor aankoop eerst de vraag waar
gebruikgemakken van de elektrische fiets. Tijdens de u de fiets voor gaat gebruiken. Daarna kunt u
tocht zijn alle fietsen van handvat tot ventiel
bekijken welke fiets goed bij u past. De plaatselijke
onderzocht. Er is door het testpanel o.a. gekeken
dealer kan u daarbij prima adviseren.
naar de zitpositie, het gewicht van de fiets met én
zonder accu, de bediening van de computer en,
Lees verder om de resultaten te bekijken »

ACTIERADIUS

DE TEST

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen

DE ELEKTRISCHE FIETS HEEFT DE TOEKOMST

Het beeld dat de elektrische fiets alleen voor oudere mensen is is
achterhaald. De diverse merken luisteren goed naar de wensen van
de tegenwoordig steeds jonger wordende doelgroep.
Hierdoor zie je dat er elk jaar meer verschillende elektrische fietsen
op de markt worden gebracht. De elektrische modellen zie je steeds
vaker in het Nederlands en Belgisch landschap verschijnen. Veel
mensen verruilen tegenwoordig de auto al voor de elektrische fiets.
Naast de “normale” elektrische fietsen zijn er ook elektrische
vouwfietsen, tandems en bakfietsen verkrijgbaar.

TESTPANEL

Een negenkoppig testpanel gevormd uit de omgeving van Gorinchem hebben de verschillende
fietsen grondig getest. Uit de test komen twee fietsen als winnaar uit de bus. Het testpanel was tijdens de
test niet op de hoogte van de consumentenprijzen van de zestien modellen.

SCORE

De resultaten zijn gebaseerd op prijs/kwaliteitsverhouding en een
algemene “overall score”. De “overall score“ is de uitkomst van de
mening van ons testpanel. De uitkomst van de prijs/kwaliteitsscore is
gebaseerd op een indeling in de prijsklasse tussen de € 1299 en € 2099,
waar de geteste fietsen tussen vallen, plus de mening van het
testpanel.
Het testpanel werd gevormd door de onderstaande personen:
M. van Heukelum (59) uit Sliedrecht.
M. Renckens (47) uit Gorinchem.
H. Nieuwdorp (63) uit Gorinchem.
H. vd Giessen (65) uit Gorinchem.
F. de Gier (64) uit Gorinchem.
E. van Kuilenburg (52) uit Schelluinen.
H.E. van Bommel (45) uit Gorinchem.
N. Prins (53) uit Oosterhout.
K. Verhoeven (25) uit Ameide.
Het testpanel werd begeleid door Yoran Kleiberg,
manager Stichting ElektrischeFietsen.com.

ONDERSTEUNING

Tijdens de test is gebleken dat de ondersteuning van elk geteste fiets goed functioneert. Echter er zijn wel
diverse meningen over de ideale ondersteuning. Daaruit blijkt dat het erg persoonlijk is wat als
prettig wordt ervaren. Bij sommige modellen geeft de motor veel kracht in lage ondersteuningsstanden
terwijl andere dit geleidelijker opbouwen. De onderstaande geteste elektrische fietsen zijn uitgevoerd met
twee soorten sensoren:
- De trapkrachtsensor: die de kracht op de trappers meet en zo de juiste ondersteuning laat plaatsvinden.
- En de rotatiesensor: die de juiste ondersteuning geeft bij het aantal rotaties die worden gemeten.
Wat u zelf als prettig ervaart, zal u dus zelf moeten gaan ondervinden.

DE TESTRESULTATEN

Union Electrobeat

Sparta E-Motion C4

Prijs: € 1499
Aantal versnellingen: 3
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 26,5 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 3 + 0 stand
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 1999
Aantal versnellingen: 8
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 28,4 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 5
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Computer: Deze is gemakkelijk in en uit te
schakelen. Je kan alleen de ondersteuningsniveaus
schakelen en de batterij indicatie aflezen.

Computer: Duidelijk, niet al te groot display in het
midden van het stuur. Deze heeft verlichting voor
in het donker. De bediening van de computer is
met drie knoppen bij het handvat uit te voeren.

+ PLUSPUNTEN:
+ Prettige en krachtige ondersteuning in alle
ondersteuningsstanden.
+ Brede bagageruimte, extra bagagedrager aan
de voorzijde van de fiets.
+ Stevig en robuuste fiets.
+ Batterijstatus indicatie op de accu.
+ Loopfunctie (6 km/h).
- MINPUNTEN:
- Geen kilometerteller en snelheidsmeter aanwezig.
- Instap is wat aan de hoge kant.
- Minder comfortabele ronde handvatten.
- De ondersteuning is alleen maar hoger te
schakelen en niet terug naar een lagere stand,
deze roteerd weer naar de 0-stand en zo steeds
hoger.
- Computer zonder sleutel in te schakelen.

+ PLUSPUNTEN:
+ Verlichting is via de computerbediening in te
schakelen.
+ De ondersteuning komt vrijwel direct bij het
geven van kracht op de trappers.
+ Nette afwerking.
+ Krachtige ondersteuning.
+ Lekkere zitpositie.
- MINPUNTEN:
- Het kan gevaarlijk zijn als de bestuurder wegfietst
in een te hoge ondersteuningsstand. De
bestuurder krijgt direct een flinke boost.
- Verkoopprijs is wat aan de hoge kant.
- Zadel niet te verstellen zonder inbussleutel.
- De afdekdop van het oplaadpunt op de accu
is van mindere kwaliteit.

Opmerkelijke bevindingen: Terugtraprem.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.4
OVERALL OORDEEL: 7.2

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.3
OVERALL OORDEEL: 8.1

RAP TOUR 7

WINNAAR
PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING

Puch Radius Luxury

DE UITSLAG

1. KEOLA TEXEL NEXUS 7S
Prijs: € 1449
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: trapkrachtsensor
Gewicht incl. accu: 27,4 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 3
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 1499
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 24,8 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 3
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Computer: Helder en duidelijk display met diverse
functionaliteiten. Het display kan in het donker
worden verlicht.

Computer: Simpele bediening met weinig extra
mogelijkheden. Aan/uit, batterij indicatie, switch
ondersteuningsstappen.

+ PLUSPUNTEN:
+ Handvatten geven goede steun bij het fietsen.
+ Nette afwerking van materialen.
+ Goede voorvering.
+ Comfortabele zitpositie.
+ Lage instap.
+ Stevig standaard.
+ Comfortabele ondersteuning.
+ Fietst ook goed zonder ondersteuning.
+ Weinig motorgeluid.

+ PLUSPUNTEN:
+ Nette afwerking.
+ Accu is apart op slot te zetten.
+ Status accu is direct af te lezen.
+ Accu is gemakkelijk uit de bagagedrager
te verwijderen.
+ Fietspomp aanwezig.
+ Weinig motorgeluid.

- MINPUNTEN:
- In de laagste ondersteuningsstand moet er
behoorlijk wat eigen kracht gezet
worden om ondersteuning te activeren.
- De accu is zonder sleutel aan en uit te schakelen.
Bij het niet gebruiken van de fiets schakelt het
systeem wel na 3 minuten automatisch uit.
Opmerkelijke bevindingen: Trapkrachtsensor.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.7
OVERALL OORDEEL: 7.8

- MINPUNTEN:
- Er zit geen kilometerteller en snelheidsmeter
op de computer.
- Dosering ondersteuningsniveaus kan beter, in
een lage stand weinig ondersteuning.
- Fiets is zonder sleutel in te schakelen.
- Geen 0-stand op de computer.
- De ondersteuning is alleen maar hoger te
schakelen en niet terug naar een lagere stand,
deze roteerd weer naar de 0-stand en zo steeds
hoger.
- Minder comfortabele handvatten.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.3
OVERALL OORDEEL: 7.0

PRIJS/KWALITEIT

Op de markt zijn diverse modellen in verschillende prijsklassen. Dit ligt ten eerste ligt dit aan het gebruik van
bepaalde onderdelen en systemen. Daarnaast zijn er ook verschillen in de capaciteit van de accu. Bij het
aanschaffen van een elektrische fiets moet u zich daarom goed bedenken waarvoor u de fiets wilt gaan
gebruiken. Aan elke extra optie hangen ook diverse prijskaarten. Bekijk daarna, niet geheel onbelangrijk, of
de prijs u aanstaat.

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen

FIETSEN ZONDER ONDERSTEUNING

De elektrische fiets is vaak zwaarder dan een standaard fiets zonder elektrische ondersteuning. Bij een
elektrische fiets heb je te maken met een accu en een motor die op de fiets zijn gemonteerd. Dit zijn
onderdelen die extra kilo’s aan de fiets toevoegen. Dit gewicht zal je merken wanneer je zonder
ondersteuning wilt of moet gaan fietsen. Houd dit goed in de gaten bij het uitproberen van een
elektrische fiets door even zonder ondersteuning te fietsen. Het zou natuurlijk voor kunnen komen dat u een
keer met een lege accu staat. Dan is het fijn als de fiets ook nog lekker fietst als u nog een aantal kilometers
te gaan heeft.

WINNAAR
Bikkel
1. KEOLA
IBEETEXEL
T3 NEXUS
7S
D-Cycle 36W/M-N7
OVERALL SCORE

Prijs: € 1799
Aantal versnellingen: 8
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 24,5 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 15
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 1595
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 26 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 5
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Computer: Groot helder en duidelijk display met
diverse functies. Gemakkelijk te bedienen bij het
handvat. De computer is niet te verwijderen van
het stuur.

Computer: Groot en helder display in het midden
van het display. De bediening is d.m.v. aparte
kleine knopjes bij het handvat.

+ PLUSPUNTEN:
+ In en uit te schakelen met de sleutel in de accu.
+ Comfortabele handvatten geven goede steun
bij het fietsen.
+ Groot display in het midden van het stuur met
alle mogelijke opties, zelfs een temperatuurmeter en actieradiusmeter om te zien hoever u
nog kan fietsen met de aanwezige energie.
+ Comfortabele zithouding.
+ Loopfunctie (6 km/h)
+ Comfortabele zadelvering.
+ Accu is gemakkelijk te verwijderen.
- MINPUNTEN:
- Behoorlijk wat ondersteuningsniveaus, veel
drukwerk nodig om tot op het gewenste niveau
te komen.
- Het display is er niet af te halen.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.6
OVERALL OORDEEL: 8.2

+ PLUSPUNTEN:
+ Helder en groot display.
+ Goede zit tegenover stuur.
+ Voorvering is comfortabel.
+ De krachtige motor geeft genoeg
ondersteuning.
- MINPUNTEN:
- Behoorlijk wat motorgeluid bij ondersteuning.
- De fietser krijgt weinig ondersteuning bij de lage
ondersteuningsstand.
- Een wat hogere instap in vergelijking met andere
geteste modellen.
- Het plastic handvat aan de achterzijde van de
accu mag wel wat steviger worden uitgevoerd.
- De bagagedrager is wat hoog, dit komt door de
accu die in de bagagedrager is weggewerkt.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.3
OVERALL OORDEEL: 7.0

E-Bikez Spark

Solex Solexity

1. KEOLA TEXEL NEXUS 7S
Prijs: € 1399
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 26 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 5
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 1995
Aantal versnellingen: 8
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 25,5 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 12
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Computer: Helder en groot display. Deze is
gemakkelijk te bedienen en beschikt over
verlichting voor in het donker.

Computer: Het display is uitgerust met verlichting.
Uitgevoerd met o.a. snelheidsmeter en de
afgelegde afstand + totaal afgelegde afstand.

+ PLUSPUNTEN:
+ Comfortabele handvatten.
+ Gemakkelijke bediening van de computer.
+ Nette afwerking.
+ Kleursamenstelling.

+ PLUSPUNTEN:
+ Comfortabel zadel.
+ Zitpositie.
+ Zes ondersteuningsniveaus in zowel een “Low”
als “Sport” stand.
+ Retro solex design.

- MINPUNTEN:
- Afdekdop voor het aansluitpunt op de accu is
van mindere kwaliteit.
- De instap is wat smal door de vorm van het
frame.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.6
OVERALL OORDEEL: 7.3

- MINPUNTEN:
- Het verwijderen van de accu uit de fiets is best
lastig. De accu is wel gewoon op de fiets op te
laden.
- Het is even uitzoeken hoe je wisselt tussen de
Low- en Sport-stand op de computer.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 6.8
OVERALL OORDEEL: 7.1

COMPUTER

Naast een goede en lekkere ondersteuning is gebleken dat de
computer ook erg gebruiksvriendelijk moet zijn. Bij de meeste modellen
kan de computer gemakkelijk bediend worden vanaf het handvat. Bij
sommige modellen is dit helaas nog niet het geval.
Verder moet de computer met al zijn functies ook nog gemakkelijk te
bedienen zijn door de gebruiker. Hoe meer functies, hoe lastiger de
computer te gebruiken is. Echter zoals vaak met computers het geval
is, hoe vaker u de computer gebruikt hoe gemakkelijker u er op den
duur mee om zal gaan. Gelukkig krijgt u bij al deze geteste fietsen bij
aankoop een uitgebreidde handleiding meegeleverd.

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen

Keola
1. KEOLA
Texel
TEXEL
Nexus
NEXUS
7S 7S

Batavus Mambo E-Go

Prijs: € 1299
Aantal versnellingen: 5
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 26,7 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 5 + 0-stand
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 2099
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 24,8 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 6
Plaats accu: in de kettingkast.

Computer: Beschikt over een aantal functies
waaronder een kilometerteller en een snelheidsmeter. De computer is gemakkelijk te bedienen.

Computer: Groot scherm in het midden van het
stuur. Het display is verlicht. De bedieningsknoppen zijn mooi weggewerkt naast het
linkerhandvat.

+ PLUSPUNTEN:
+ Voldoende ruimte om gemakkelijk op/af te
stappen.
+ De accu is er gemakkelijk in en uit te halen voor
het eventueel opladen buiten de standplaats
van de fiets.
+ Genoeg ruimte op de bagagedrager voor
bijvoorbeeld fietstassen en/of een kinderzitje.
+ Krachtige ondersteuning in hoge
ondersteuningsstand.
- MINPUNTEN:
- De standaard trappers zijn van iets mindere
kwaliteit.
- Voor het fietsslot en het accu slot zijn twee
aparte sleutels nodig.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.6
OVERALL OORDEEL: 7.2

+ PLUSPUNTEN:
+ Computerbediening netjes weggewerkt.
+ Gebruik gemaakt van kwalitatief goede
materialen.
+ Lekkere zithouding.
+ De verlichting van de fiets is in te schakelen via
een knop bij het handvat
- MINPUNTEN:
- Accu kan niet opgeladen worden zonder hem te
verwijderen uit de kettingkast. De accu is
beveiligd en is via dezelfde sleutel als het slot uit
de kettingkast te verwijderen.
Opmerkelijke bevindingen: Accu in kettingkast.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 6.9
OVERALL OORDEEL: 7.8

Rose Black Water E2

Prijs: € 1990
Aantal versnellingen: 11
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 24,5 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 3 + 0 stand
Plaats accu: onder de bagagedrager.
Computer: Groot paneel op het midden van het
stuur. In het paneel zit verlichting verwerkt,
gemakkelijk voor in het donker. Het paneel is
echter alleen te bedienen d.m.v. de knoppen op
het paneel, dus niet dicht bij het handvat.
+ PLUSPUNTEN:
+ Goed ondersteunende handvatten.
+ Hydraulische remmen.
+ Zadelvering.
+ Afwerking.
+ Accu gemakkelijk te verwijderen.
+ Boost knop. Ideaal om directe ondersteuning
te krijgen vanuit stilstand.
- MINPUNTEN:
- Remhendels zijn wat aan de korte kant.
- Standaard zadel is wat aan de harde kant.
- Bediening van de computer zit niet binnen
handbereik. De computer + bedieningsknoppen
zitten in het midden van het stuur.
- Accu laadpunt ligt wat diep in de accuhouder.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.1
OVERALL OORDEEL: 7.6

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen

QWIC
1. KEOLA
Urban²
TEXEL NEXUS 7S

Montego Elegant

Prijs: € 1799
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 26,3 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 6 + 0 stand
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 1999
Aantal versnellingen: 7
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 23,4 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 3 + 0 stand
Plaats accu: onder het zadel, vooraan de
bagagedrager.

Computer: Groot en helder display, gemakkelijke
bediening. In het display zit verlichting verwerkt,
makkelijk voor in het donker. Verder beschikt deze
over diverse functionaliteiten.

Computer: Groot display met uitgebreidde
functionaliteiten. Het display kan ook verlicht
worden.

+ PLUSPUNTEN:
+ Stevig frame, deze fiets kan wel tegen een
stootje.
+ Een groot zadel.
+ Ruime bagageruimte, zowel voor als achter een
bagagedrager.
+ Stevige spatborden.
+ Comfortabele handvatten.
+ Verlichting van de fiets via de computer in/uit te
schakelen.
+ Loopfunctie (6 km/h).

+ PLUSPUNTEN:
+ Boost functie. Ideaal om directe ondersteuning
te krijgen vanuit stilstand.
+ Verlichting via display aan/uit te schakelen.
+ Kleine accu achter het zadel, deze is
gemakkelijk te verwijderen. Hierop zit een
slotvergrendeling.
+ Batterijstatus op accu te zien.
+ Comfortabele handvatten.
+ Fiets met het laagste gewicht van deze test.
+ Rijd ook comfortabel zonder ondersteuning.

- MINPUNTEN:
- Zware fiets om op te tillen en tevens om op de
dubbele standaard te zetten.
- De bekabeling komt in vernauwing bij het sturen.
Deze komen tegen de bagagedrager aan de
voorzijde. Dit probleem is inmiddels verholpen.
- Behoorlijk wat geluid vanaf de motor in de eerste
ondersteuningsstand.

- MINPUNTEN:
- Wanneer de accu in de fiets blijft is het lastig om
het oplaadpunt te bereiken door de
bagagedrager die in de weg zit.
- Korte remhendels.
- Geen snelbinders bij het testmodel aanwezig.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.0
OVERALL OORDEEL: 6.9

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.0
OVERALL OORDEEL: 7.5

Stella Milano

Fylla Insideout

1. KEOLA TEXEL NEXUS 7S

Prijs: € 1299
Aantal versnellingen: 8
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 24,7 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 9 + 0 stand
Plaats accu: onder de bagagedrager.

Prijs: € 1999
Aantal versnellingen: 8
Type sensor: rotatiesensor
Gewicht incl. accu: 24,8 kg
Aantal ondersteuningsniveaus: 5 + 0 stand
Plaats accu: in het frame.

Computer: Helder en groot display op het midden
van het stuur. De bediening van de computer zit
bij het linkerhandvat. Het display bevat ook
verlichting, handig voor in het donker.

Computer: Simpel en klein display.

+ PLUSPUNTEN:
+ Comfortabele zitpositie.
+ Stevig en degelijk frame.
+ Lage instap.
+ Accu is aan en uit te schakelen d.m.v. een
sleutel.
+ Loopfunctie (6 km/h).
- MINPUNTEN:
- De verlichting van het display is wat lastig in te
schakelen. De computer schakelt soms ook
direct uit wanneer je deze handeling verkeerd
uitvoert.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 7.6
OVERALL OORDEEL: 7.2

+ PLUSPUNTEN:
+ Design, kleurgebruik onderdelen.
+ Accu in het frame weggewerkt, deze is
uitneembaar.
+ Accu in en uit te schakelen via sleutel.
+ Loopfunctie (6 km/h).
- MINPUNTEN:
- De computer is simpel, hij heeft een klein display
zonder extra functionaliteiten. Bevat geen
snelheidsmeter.
- Stugge zadelvering.
- Het witte zadel blijft niet lang wit van kleur.

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING: 6.9
OVERALL OORDEEL: 7.2

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen

ALLE PUNTEN OP EEN RIJ
WINNAAR
PRIJS/
KWALITEITSVERHOUDING

WINNAAR
OVERALL SCORE

UNION
ELECTRO
BEAT

SPARTA
E-MOTION
C4

RAP
TOUR7

PUCH
RADIUS
LUXURY

BIKKEL
IBEE T3

D-CYCLE
36W/M-N7

E-BIKEZ
SPARK

SOLEX
SOLEXITY

KEOLA
TEXEL
NEXUS 7 5S

AANTAL ONDERSTEUNINGSNIVEAUS

3

5

3

3

15

5

5

12

5

6

3

6

3

9

5

AANTAL NORMALE
VERSNELLINGEN

3

8

7

7

8

7

7

8

5

7

11

7

7

8

8

26,5 kg
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26 kg

26 kg

25,5 kg

26,7 kg

24,8 kg

24,5 kg
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GEWICHT INCL.
ACCU
0-STAND OP
COMPUTER
DISPLAYVERLICHTING
FIETSPOMP
BOOSTFUNCTIE

ROSE
BLACK
WATER E2

QWIC
URBAN²

MONTEGO
ELEGANT

STELLA
MILANO

FYLLA
INSIDEOUT



























































































































1. KEOLA TEXEL NEXUS 7S

ACCU BEVEILIGD
MET SLOT?
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WAAR OP LETTEN BIJ AANSCHAF?

BIj de aanschaf van een elektrische fiets zijn er dus meerdere punten waarop u moet letten. In principe
halen alle elektrische fietsen een afstand van minimaal 30 tot 40 km bij een volgeladen accu. Deze is weer
volledig opgeladen binnen 4 uur.
Wanneer u echter langer in een lagere ondersteuningsstand fietst, haalt u ook automatisch een hogere
actieradius. Er zijn nog een aantal belangrijke onderdelen op te noemen waar u op moet letten bij de
aanschaf van de ideale elektrische fiets. Op de volgende pagina staan wat punten waar u op kunt letten.

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen

DE TIPS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga altijd goed na waarvoor u de fiets gaat
gebruiken. Is dit voor lange toertochten of gaat
u hem gebruiken voor de wat kortere ritjes tot
maximaal 30 kilometer?
Moet deze fiets over een dichte kettingkast
(onderhoudsvriendelijk) of open kettingkast
(lichter qua gewicht) beschikken?
Welke kwaliteit van de onderdelen wenst u.
Hoe is de zitpositie? Ervaar dit ook bij langere
ritten.
Zijn de handvatten comfortabel en stevig?
Kunt u de accu gemakkelijk verwijderen?
Is de accu gemakkelijk op te laden?
Kunt u de accu op slot zetten zodat deze niet
gestolen kan worden?
Welke functies wilt u op de fietscomputer
hebben?
Kan er een kinderzitje gemonteerd worden
wanneer dit gewenst is?
Wordt de ondersteuning goed gedoseerd over
de verschillende beschikbare niveau’s.
Wat wilt u precies voor een fiets uitgeven?

Op deze bovenstaande vragen moet u dus een
goed antwoord hebben voordat u tot een
geschikte keuze kunt komen.

ZELF UITPROBEREN!

Voor aanschaf van een elektrische fiets adviseert
Stichting ElektrischeFietsen.com de consument altijd
eerst zelf een aantal proefritten te maken op
diverse elektrische fietsen. Er is voldoende keuze in
diverse prijsklassen.
U kunt tijdens het jaarlijks
ElektrischeFietsen.com Event alle merken en
modellen op één dag testen op het grootste
testparcours van de Benelux.

MEER INFORMATIE?

Bent u na het lezen van deze test nieuwsgierig
geworden en wilt u meer informatie over elektrische
fietsen? Bezoek eens het grootste elektrische fiets
portaal van de Benelux :
www.ElektrischeFietsen.com
Lees er de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het
gebied van elektrische fietsen. Bekijk ervaringen van
andere gebruikers en maak gebruik van een
gemakkelijke keuzehulp. Er staat op de website ook
een compleet merkenoverzicht met alle beschikbare
modellen die er op de markt te vinden zijn en kunt u
zich inschrijven voor de twee wekelijkse nieuwsbrief
met mooie win-acties.

Het grootste onafhankelijke online platform over elektrische fietsen
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