Waar moet je op letten

De aanschaf
van een E-bike

Jouw
nieuwe
E-bike
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Het toenemende aanbod van E-bikes
maakt het steeds moeilijker om een juiste
E-bike te vinden. In deze handleiding
geven wij u advies over alles waar je op
moet letten bij het aanschaffen van een
E-bike, zodat u de juiste E-bike vindt die
het beste bij u past!

Op zoek naar de
juiste fiets
Als je op zoek gaat naar een elektrische fiets (E-bike),
verlies je door de verschillende eigenschappen al snel
het overzicht. Je ziet veel verschillende soorten E-bikes,
die allemaal specifieke eigenschappen hebben. Zo zit er
een verschil in midden-, voorwiel- en achterwielmotor. De
ene E-bike heeft een sterkere motor dan de andere en
verschillen de E-bikes van elkaar in accucapaciteit. Het
is essentieel dat je bekend bent met de verschillende
mogelijkheden, voordat je een keuze kunt maken.
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Motoren
Middenmotor
Bij een E-bike met middenmotor zit de motor laag geplaatst,
in het midden van de fiets bij de trapas. Dit zorgt voor een
stabiele gewichtsverdeling en uitstekende wendbaarheid,
ideaal voor fietsers die moeite hebben met hun evenwicht.
Ook voelt de ondersteuning hierdoor heel natuurlijk aan.
De middenmotor wordt aangestuurd door een combinatie
van sensoren waaronder een trapkrachtsensor.

Voordelen
Krachtig

De ondersteuning wordt hierdoor heel nauwkeurig
berekend en is natuurlijker en krachtiger bij tegenwind
of wanneer je bergopwaarts fietst. Als u moe wordt
daarentegen en minder kracht zet, ontvangt u ook minder

Meer stabiliteit tijdens het fietsen

ondersteuning. De middenmotor is veruit de meest

Natuurlijke ondersteuning

geschikte positie en veiliger aangezien er niet direct

Efficiënte aandrijving

een wiel wordt aangedreven. De ondersteuning van een
middenmotor is daardoor efficiënt en zuinig.

Nadelen
Duurder in aanschaf
Minder ondersteuning bij vermoeidheid
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Een middenmotor heeft meer vermogen dan een
voorwiel- of achterwielmotor en is hierdoor geschikt voor
verschillende landschappen.

De trapondersteuning komt voort uit de motor van de E-bike. Er zijn drie verschillende
type motoren die je van elkaar kunt onderscheiden, namelijk een midden-, voorwiel- en
achterwielmotor. Het type motor geeft aan waar de motor op de E-bike zich bevindt. In het
midden van het frame, in het voorwiel of in het achterwiel. Elk motortype heeft zijn eigen
voordelen en specificaties. De motor wordt aangedreven door een accu, die meestal onder
de bagagedrager zit. Ook bevindt de accu zich vaak in of op het frame. De capaciteit van de
accu bepaalt hoeveel kilometers je kunt fietsen.

Voordelen

Voorwiel motor

Eenvoudig in gebruik

Bij een E-bike met voorwielmotor is de motor geplaatst in

Goedkoper in aanschaf

de naaf (middendeel van een wiel, waardoor de as heen
draait) van het voorwiel. Bij een voorwielmotor heb je

Nadelen

het gevoel dat je vooruit wordt getrokken als je aan het
fietsen bent. Het voelt dus alsof je ‘’de wind mee’ hebt. De

Minder krachtig

fiets is te herkennen aan de dikkere naaf. De E-bike met

Zwaarder sturen

voorwielmotor zijn over het algemeen lichter, wel heb je

Minder stabiliteit

wat meer kracht nodig om gecontroleerd te sturen omdat

Constante ondersteuning,
past zich niet aan bij tegenwind of heuvel

het voorwiel wat zwaarder is. De voorwielmotor wordt
met een rotatiesensor aangestuurd. Deze sensor meet
alleen of je wel of niet trapt en niet hoeveel kracht je zet.
De ondersteuning is hierdoor altijd constant.
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Achterwiel motor
Een elektrische fiets met achterwielmotor fietst heel
natuurlijk, het voelt alsof je met de wind in de rug fietst.

Voordelen

De motor in het achterwiel drijft het achterwiel direct aan.

Natuurlijke ondersteuning

Door de trapkrachtsensor en het vaak extra krachtige

Extra krachtig

vermogen is de motor erg geschikt voor het fietsen in een
heuvelachtig gebied. Je ziet een achterwielmotor minder
vaak bij reguliere E-bikes, en vaker bij speed pedelecs en
elektrische bakfietsen.

Nadelen
Duurder in aanschaf
Meer onderhoud nodig
Zwaar achterwiel maakt optillen lastiger
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Accu en
actieradius
De accu is een van de cruciale onderdelen van een E-bike.
De accu is bepalend voor het aantal kilometers dat je met
trapondersteuning kunt fietsen. Het aantal kilometers dat je kunt
fietsen noem je de actieradius. Het is dus van belang dat je de accu
uitzoekt die bij uw persoonlijke behoeften past. Hoe meer kilometers je
maakt hoe groter de accucapaciteit moet zijn als je gebruik wilt maken
van de trapondersteuning.

Capaciteit
Het belangrijkste van een accu is de capaciteit. De capaciteit

Fiets je vaak lange afstanden? Kies dan voor een accu met

van de accu bepaalt voor een groot deel de actieradius.

een grotere capaciteit! Een grotere accu zal een langere

De capaciteit van de accu wordt uitgedrukt in eenheid Wh

levensduur hebben, maar is daarnaast ook iets zwaarder

(wattuur), dit geeft aan hoeveel elektrische energie de accu

en duurder. Als je alleen korte afstanden fietst dan kun

kan opslaan. Hoe groter de capaciteit, hoe meer kilometers

je ook voor een accu kiezen met een kleinere capaciteit.

er met trapondersteuning gefietst kan worden, zonder dat

De accu’s met een kleinere capaciteit zijn vaak goedkoper

de accu opnieuw opgeladen moet worden.

maar de levensduur is ook korter.
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Positie

Laadtijd

De accu kan op twee verschillende accupositie ‘s

De laadtijd verschilt per accu. Gemiddeld duurt het

zijn gevestigd. Elke positie heeft zijn eigen voordelen

tussen de 3 en 7 uur om een lege accu van een

en specificaties. Bij de eerste accupositie is de accu

elektrische fiets helemaal op te laden, afhankelijk van

gevestigd onder de bagagedrager, hier is de accu

welke accu je hebt. Maar hoe snel dit gaat hangt ook

makkelijk uit te nemen en goed verborgen bij het gebruik

van een andere factoren af. Bij een lage temperatuur

van fietstassen. Dit is de meest gangbare en traditionele

zal het laden van de accu dus ook langer duren. Ook

accupositie die veel wordt aangeboden en terug te

als je de E-bike een periode niet hebt gebruikt heeft

vinden is in verschillende prijsklassen. Bij de tweede

de accu meer tijd nodig om zich volledig op te laden.

accupositie is de accu in of op het frame gevestigd.

Het beste is dat je de accu na het fietsen gelijk even

Deze positie zorgt voor een betere gewichtsverdeling

oplaadt dan laat die ook sneller op en ga je altijd goed

en een lager zwaartepunt van de fiets, wat zorgt voor

voorbereid de weg op.

stabiliteit en een natuurlijke rijbeleving.
Er zijn ook E-bikes die beschikken over een accu met
snellader, met zo’n lader laadt je fiets bijna 2x zo snel
op dan een reguliere accu.
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Factoren
Accu
De conditie van de accu is van invloed op de actieradius. Na
verloop van tijd de accu ouder wordt, neemt de capaciteit
af en biedt hij minder ondersteuning.

Bandenspanning
Als de banden van de fiets te zacht zijn, bieden zij meer
weerstand. Daardoor neemt de actieradius af. Het is dus
belangrijk om de banden regelmatig op te pompen tot
minimaal 5 Bar.

Schakelmoment en
versnelling
Kies het juiste schakelmoment en rijd in de juiste versnelling.
Fiets dus weg in een lage versnelling en schakel op tijd
door naar een zwaardere versnelling.

Onderhoud
Goed onderhoud is belangrijk om de staat van de fiets
optimaal te houden. Tijdens het fietsen komt er zand en
ander vuil tussen de bewegende delen. Bij een periodieke
onderhoudsbeurt worden deze delen schoongemaakt en
geolied. Als dit niet gebeurt, gaat de fiets na verloop van
tijd zwaarder fietsen, daardoor heb je meer ondersteuning
nodig en neemt de actieradius af.

Weersomstandigheden
Tegenwind en de temperatuur zijn twee dingen die
een negatief effect hebben op de actieradius. Bij een
temperatuur van onder de 10 graden Celsius kan er minder
energie in de accu worden opgeslagen.

Gebied
Ten slot heeft het gebied waar je fietst ook invloed op de
actieradius. Een gebied met veel heuvels heeft dan ook

Gewicht

een negatief effect op de actieradius. Het type wegdek
heeft ook invloed op de actieradius. Onverharde wegen

Het totale gewicht van de fiets en de berijder is van invloed

hebben meer weerstand en zullen dus meer capaciteit

op de hoeveelheid ondersteuning. De actieradius neemt

vragen van de accu dan verharde wegen.

af, zodra het gewicht toeneemt.

Snelheid
Hoe hoger de snelheid, hoe lager de actieradius.
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Actieradius
Actieradius is afhankelijk van een aantal factoren.
De belangrijkste factoren lichten wij toe
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Trapondersteuning
en sensoren

2
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Sensoren zijn een belangrijk onderdeel
van een E-bike. Als je begint met fietsen,
wordt de trapondersteuning bepaald.
Er zijn twee soorten van groot belang.

Trapkrachtsensor
Anticipeert op jouw rijgedrag.
Bij de trapkrachtsensor bepaalt de kracht die je op de
pedalen uitvoert de mate dat de motor ondersteund
wordt. Hoe meer kracht je zet hoe harder je gaat. De
sensor meet hoe hard je moet trappen om de fiets
in beweging te houden. Op basis daarvan wordt de
motor aangestuurd en geeft deze, zonder vertraging,
meer of minder ondersteuning tijdens het fietsen. De
ondersteuning stopt direct als je stopt met fietsen of als
je afremt. Het fietsen met een trapkrachtsensor zorgt
voor een natuurlijke fietsbeleving.

Rotatiesensor
Reageert op het rondgaan van de trappers.
De rotatiesensor meet of de pedalen van de fiets draaien.
Zodra je begint met fietsen wordt de ondersteuning met
een kleine vertraging gestart. Dit betekent dat de sensor
niet direct bij het wegfietsen ondersteuning geeft, maar
pas op het moment dat het wiel begint te draaien. Als je
stopt met trappen of remt, wordt de ondersteuning met
een kleine vertraging onderbroken. De rotatiesensoren
geven

altijd

maximale

ondersteuning,

ongeacht

de

hoeveelheid kracht die je zet tijdens het trappen.

!

Let op: het gebied waar je fietst ook invloed op de actieradius. Een gebied met veel heuvels heeft dan ook een
negatief effect op de actieradius. Het type wegdek heeft ook invloed op de actieradius. Onverharde wegen hebben
meer weerstand en zullen dus meer capaciteit vragen van de accu dan verharde wegen.
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Advies
uit de winkel
Op het internet kun je veel informatie vinden over een E-bike, desondanks is het belangrijk
om persoonlijk advies te krijgen van een expert. Door vragen te stellen in onze fietswinkel
zal een expert je advies geven dat past bij jou wensen.
Wanneer je een E-bike koopt bij onze fietsenwinkel, ga je een functionele relatie aan voor meerdere
jaren. Bij een onderhoudsbeurt, updates en professioneel advies kun je altijd bij ons terecht!

Is een e-bike wel gezond?
Er wordt veel getwijfeld over de gevolgen van fietsen op
een E-bike. Veel mensen zijn bang dat een E-bike ze lui
maakt of dat het slecht is voor het milieu omdat er een
motor opzit.

Bewegen is gezond

Kom een
proefrit maken
Het is belangrijk om te ervaren
hoe een E-bike aanvoelt, dat

Een E-bike is een fiets met trapondersteuning, daar moet

kun je alleen ervaren door een

je nog altijd zelf bij trappen. Dus je blijft ook op een E-bike

stukje met de E-bike te fietsen,

altijd bewegen, je verbrandt zo je calorieën. Als je bang

op deze manier weet je zeker

bent dat je wel te weinig calorieën verbrandt, kun je altijd
zelf de mate van de ondersteuning instellen. Een E-bike

dat jouw E-bike goed aanvoelt.

leidt tot meer beweging dat komt doordat veel mensen
het prettiger vinden om te fietsen met ondersteuning, hoe
prettiger het is om te fietsen hoe vaker je de fiets pakt. Zo
kom je dus juist meer in beweging.
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Bel 0591 - 641731

Kosten
Welke kosten kun je verwachten?

De aanschafkosten
Verzekeringskosten
De energiekosten (gemiddeld 20 euro per jaar)
Onderhoudskosten
Vervangen van de accu (gewoonlijk na 5 tot 7 jaar)
Verwijderingsbijdrage (kleine bijdrage voor het milieu)

In onze winkel adviseren wij je over de specifieke kosten, die horen bij uw specifieke E-bike.
Zo wordt voorkomen dat er misverstanden gaan ontstaan.

Gratis servicepakket

Bij aanschaf
van een nieuwe
(elektrische)
fiets

Persoonlijk en deskundig advies

Inruilen mogelijk

Proefrit

Gratis montage accessoires

Rijklaar maken

Gratis Leenfiets beschikbaar

100% korting op servicebeurt 1

Snelle reparatie service

50% korting op servicebeurt 2
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Copyright Rijwielshop Bargeres

CO2

De enige vervuiling die door een E-bike ontstaat is de
CO2-uitstoot voor het opwekken van de energie.

Rijwielshop Bargeres
Alerderbrink 24
7812 RV Emmen
0591 - 641731
info@rijwielshopbargeres.nl

Een E-bike veroorzaakt maar 3 procent van de
CO2 –uitstoot van een gemiddelde auto.
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