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Motor Accu Sensor Display

Waar moet je op letten bij aanschaf



E-Bike

• Fiets met elektrische 

trapondersteuning

• Dus: een fiets met een motor

Wat maakt een fiets een e-bike?

(maar spierkracht is noodzakelijk)

• E-bike is zwaarder dan gewone fiets. 

anders dan: 

elektrobike, spartamet, solex
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Regels

Verkeersregels als ‘gewone’ fiets

• geen verzekeringsplicht 

• geen helmplicht

Wat is een E-bike voor de wet?

• geen helmplicht

• geen kenteken nodig

• geen minimumleeftijd

• geen rijbewijs nodig
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E-bike

• motor

• accu

• sensor

Verschillen met de gewone fiets

• sensor

• bedieningspaneel / display
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Plaats van de motor

• in het achterwiel

• in het voorwiel

• bij de trapas• bij de trapas

NB: Gewicht motor ± 3 kg
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Motor in achterwiel



Motor in achterwiel

Voordelen

• aandrijving wordt als 

natuurlijk ervaren

Nadelen

• Alleen derailleurversnelling

• alle gewicht op 

Motoren

• zwaartepunt ligt aan de 

achterzijde van de fiets, 

wat veel mensen 

aangenaam vinden

• alle gewicht op 

het achterwiel

• vervangen achterband 

is lastiger
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Motor in voorwiel



Motor in voorwiel

Voordelen

• naafversnelling mogelijk 

• dichte kettingkast mogelijk

Nadelen

• voorwiel kan iets sneller 

wegslippen

Motoren

• dichte kettingkast mogelijk

• eenvoudiger banden 

wisselen

• hoger gewicht aan voorzijde 

fiets: heeft invloed op het 

stuurgedrag 

(‘zwaarder’ sturen)

• parkeren is lastig en lopen 

met de fiets (manoeuveren) 

9



Motor bij de trapas



Motor bij de trapas

Voordelen

• zwaartepunt op het laagste 

punt van de fiets, 

comfortabel rijgedrag

• alle typen versnellingen 

mogelijk

• in heuvelachtig gebied een 

Motoren

comfortabel rijgedrag

• aandrijving rechtstreeks op 

de ketting, de meest 

efficiënte vorm van 

aandrijving

• in heuvelachtig gebied een 

ideale vorm van aandrijving

Nadelen

• fietsen in het midden- en 

hoger prijssegment 
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ACCU’S
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Plaats van de accu

• ‘Vast’ in of aan het frame

• Afneembaar

• Hoog of laag gemonteerd

Accu’s

• Hoog of laag gemonteerd

NB: Gewicht accu ± 3 kg
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‘Vast’ in of aan het frame



Afneembaar



Hoog of laag gemonteerd



Accu

• Levert elektrische energie aan de motor.

• De accucapaciteit bepaalt de actieradius

• Een grotere capaciteit geeft langer 

Accu’s

• Een grotere capaciteit geeft langer 

ondersteuning

• De temperatuur heeft invloed op de 

capaciteit

• Maar er zijn veel meer factoren van 

invloed op de  actieradius van uw e-bike
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Accu’s

Actieradius accu is 

afhankelijk van:
• ouderdom en onderhoud accu

• gebruik van veel/weinig ondersteuning (rijstijl)

• wind mee of tegen

• landschap (vlak, heuvelachtig)

Accu’s

• landschap (vlak, heuvelachtig)

• bandenspanning 

• buitentemperatuur

• bandenspanning 
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Accu’s

Actieradius accu

• Eco (minimale ondersteuning)= 

– geen tegenwind

– geen hellingen

– lichte berijder

Accu’s

– lichte berijder

• Power (maximale ondersteuning)= 

– zware belasting
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Accu’s

Oplaadpunten 

• Gewoon stopcontact 

• Onderweg opladen? Neem dan de lader mee. 

Accu’s
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TRAPONDERSTEUNING

21



Trapondersteuning

• tot 25 km/u

• rotatiesensor

en/of krachtsensor

Trapondersteuning

• diverse ondersteunings-

standen
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BEDIENINGSPANEEL
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Bedieningspaneel

• Aan/Uit knop van de 

ondersteuning

• Accu indicatie

• Ondersteuningsmodus 

(Eco, Normal, Power)

• Gemiddelde gereden snelheid

• Totaal afgelegde weg

• Service indicatie

• Klok

• Triptijd 

Display

• Snelheidsmeter

• Geleverd vermogen tijdens het 

fietsen 

• Aan/Uit knop van de verlichting

• Buitentemperatuur

• Dagteller

• Maximum gereden snelheid

• Hartslagmeter

• Diefstalbeveiliging
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Bedieningspaneel

• bediening 
(hand aan stuur, handschoenen, 

grootte knopjes)

• informatie, afleesbaarheid, grootte

Display

• informatie, afleesbaarheid, grootte

• afneembaar, uitwisselbaar
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Type fiets

• Herenfiets

Fietsen
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Type fiets

• Herenfiets

• Damesfiets

Fietsen
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Type fiets

• Herenfiets

• Damesfiets

Fietsen

• Lage instap
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Type fiets

• Herenfiets

• Damesfiets

Fietsen

• Lage instap

• Sportief en 

driewieler 
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Fietsen



Fietsen



Fietsen



ONTWIKKELINGEN
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Trends

• gashendel voor kort 

‘extra duwtje’ (ook achteruit)

Ontwikkelingen
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Trends

• traploos schakelen 

/ automatisch schakelen 

• cruise-control, 

zelf instellen 

Ontwikkelingen

zelf instellen 

maximumsnelheid

• opladen accu bij 

helling afrijden (ART)
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Toekomst

• Grotere accucapaciteit / 

minder gewicht

• Langere levensduur van de accu

Ontwikkelingen

• Kortere laadduur accu

• Luxere gadgets 
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Service

• Prijs/kwaliteit onderdelen en accu

• Soort service

• Beschikbaarheid onderdelen

Let op

• Beschikbaarheid onderdelen
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Internet

Veel informatie op internet,

maar ook veel verouderd materiaal!

www.fietsersbond.nl/e-bike

Tips

www.fietsersbond.nl/e-bike

www.bovag.nl/fiets
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Veilig, snel en plezierig?  

Plezierig: Ja, bij juiste keus en juist gebruik

Snel: Ik kan tot 25 km/u rijden

Veilig: Hoe snel is nog veilig voor mij? Veilig: Hoe snel is nog veilig voor mij? 

Bovendien: accu + motor = ± 6 kg
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