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Gazelle Orange EM
De Gazelle voelt vertrouwd en comfortabel, precies wat je nodigt hebt om boodschappen te doen of kinderen naar school
te brengen. De zitpositie is prettig rechtop en ontspannen, gek genoeg combineert juist dát karakter heel goed met
elektrische trapondersteuning. De Gazelle nodigt niet uit tot sportieve strapatsen, waardoor je in de praktijk ook niet 
geconfronteerd wordt met de ‘snelheidsbegrenzer’. Gewoon ontsp
rug. De Gazelle is ook geen racer, het frame is gericht op comfort 
krijg je wel weer een lekker lage instap voor terug. Bovendien is d
wél goed stijf, waardoor hij niet gaat zwabberen als er een tas me
aan hangt. Ook de afwerking met een verende zadelpen, gesloten
onderhoudsarme hydraulische velgremmen past bij het degelijke
en comfortabele karakter van de fiets. Let op, bij onze testfiets p, j
was de voorrem rechts aan het stuur gemonteerd, wat gezien 
de remkracht gewenning vereist. De fietser kan dit desgewenst
omzetten. Is er dan niets aan te merken op deze Gazelle? 
De verende voorvork had met het oog op beperking van 
onderhoud achterwege kunnen blijven en de futuristische, 
in het spatbord geïntegreerde koplamp past niet echt bij 
de rest van de fiets. Wel goed is de keuze die Gazelle biedt 
in verschillende accu’s, want waarom zou je meer betalen 
én met een zware accu rond rijden als je alleen maar korte 
stadsritjes maakt?

Specs en geometrie

Prijs €2.599,- (inclusief 396 Wh accu)

Gewicht  25,8 kg (incl. 396 Wh accu en slot)t
Maten  dames 46/49/53/57/61

Maten heren 53/57/61

Info  gazelle.nlga

Frame  aluminium 

Vork  Fendervision (geveerd)k
Versnelling  Shimano Nexus 7

Remmen  Magura HS11 (hydraulische velgrem)

Stuurpen  Gazelle Switch (handmatig verstelbaar)

Zadel  Selle Royal Herz RVLl
Zadelpen  Post Moderne (geveerd)

Banden  Schwalbe City Lite (37mm)

Verlichting (v/a)  FenderVision/Axa Riff  

Drager  alu met geïntegreerde accur
Overige  slot AXA Defender, snelbinder

Motor  Bosch Active Cruise r
Vermogen*  250 Watt/48 Nm

Accu**  Bosch 252/324/396// /504 Wh66

Actieradius*** 60-100 km (396 Wh/stand Normal)*

* Nm = newtonmeter (uitdrukking van kracht)    ** Wh = wattuur (uitdrukking van accucapaciteit)    *** Opgave leverancier

Gaastra FYTS 4.E
Wát een mooie fiets, deze Fyts! Zijn glanzende zwarte lak, dikke banden en lederen zadel en handvatten doen denken aan een 
klassieke motorfiets uit de vijftiger jaren. Helaas doet de prijs dat ook, dus wat krijg je allemaal voor dat geld? Dat lijkt tegen 
te vallen: de Shimano Alfine 8 versnellingsnaaf is mooi, maar levert niet het gemak en comfort van bijvoorbeeld een NuVinci 
Harmony  naaf. Het is een lichte fiets, maar hij ontbeert dan ook een verende voor vork. Een slechte deal dus? Gek genoeg: 

nee. Want deze Gaastra klopt als een bus! Allereerst is er die heerlijke, klassiek-
sportieve zitpositie. Het frame is met zijn geovaliseerde boven- en zitbuis loeistijf,
is schitterend afge werkt en heeft een prachtige, zeer stijve (Idworx-)drager. De
vaste voorvork stuurt mes scherp en scheelt bovendien gewicht én onderhoud. 
Het comfort komt uit wielen voor zien van hoogwaardige 50mm banden, een 

naafd ynamo en slanke, y , butted spaken. De combinatie vaste vork-dikkere pd
banden verdient navolging wat ons betreft! De Avid XO schijfremmen 

worden veel gebruikt op dure mountainbikes, maar laten zich
desondanks heel goed doseren. Mede door de gesloten

kettingkast is het onderhoud beperkt tot banden oppompen 
en heel af en toe een drup olie op de ketting en de dikte
van de remblokken checken. De rij eigen schappen sluiten 
perfect aan bij de onder steuning die de Bosch motor biedt, 
zonder dat je snakt naar meer. Een fiets die klassieke looks
en zorgeloos rijgenot biedt aan de veelfietsende liefhebber

die daar graag wat meer voor betaalt.

Specs en geometrie

Prijs 
€3.899,-

Gewicht  24,8 kg (incl. accu en slot)t
Maten heren M/L/XL
Maten dames  S/M/L
Info  gaastrabikes.eug abikes.eu

Frame triple butted 6061 T6 aluminium
Vork  Idworx aluminium (vast)k
Naafversnelling  Shimano Alfine 8
Remmen  Avid XO (hydraulische schijfrem)
Stuurpen  Gaastra verstelbaar (80mm)
Zadel  Selle Royal Gardal
Zadelpen  Gaastra (vast)
Banden  Schwalbe Big Apple 50 mm
Verlichting (v/a)  Lumotec iQ/Toplight
Drager  staal met geïntegreerde accur
Overige optie testfiets:  Brooks zadel/handvatten

Motor Bosch Active Cruiser
Vermogen* 250 Watt/48 Nm*
Accu**  400 Wh
Actieradius***  geen opgave
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Koga E-Nova NuVinci
Deze Koga is de op één na duurste fiets in deze test. Zo, dan hebben we dat maar gehad en kunnen we het verder over de voor-
delen hebben. Het is namelijk een staaltje Hollands vakmanschap. Dat begint bij het frame: de matte lak, nette kabel geleiding en

mooi vorm gegeven details zorgden er voor, dat wij nauwelijks met onze handen van de fiets 
af konden blijven. Je moet hem gewoon aanraken! Ondanks de lage instap stuurt de
fiets prettig en geeft vertrouwen, zelfs met een paar zware tassen eraan. De feather-
shock voor vork heeft een nette rubber mof om vuil buiten te houden en laat tijdensk
het fietsen middels een zacht pufje weten dat er weer een hobbel is gladgestreken. 

Maar het klapstuk van de Koga is de NuVinci traploze versnellingsnaaf, in dit geval
de Harmony uit voering, dus volledig auto matisch. Dé oplossing voor een algemeeny g g g g

‘pro bleem’ van de e-bike: door dat de fiets sneller optrekt dan een normale 
fiets, ben je continu aan het bijschakelen. Tenzij je de fiets standaard in

een zware ver snel ling zet, maar dan belast je je spieren en de accu 
zwaar der dan nodig is. De NuVinci Harmony stel je in op een trap-
frequen tie die je prettig vindt en de naaf doet de rest! Daar door
gaan fietser én motor efficiënter met hun energie om, maar het 
scheelt bovendien een boel geschakel: je zoeft auto matisch met
het juiste verzet in de rondte. Het systeem werkt in de prak tijk 

net zo goed als op papier. Een qua afwerking, tech niek en rij-
eigen schap pen uit ge balan ceerde fiets die zijn centen waard is.

Specs en geometrie

Prijs 
€3.499,- 

Gewicht  26,9 kg (incl. accu en slot)t
Maten  dames 47/50/53/56/59 cm
Info koga.comg com

Frame double butted 6061 aluminium
Vork  Koga Feathershock (35mm veerweg)k
Naafversnelling  NuVinci Harmony 
Remmen  Magura HS11 (hydraulische velgrem)
Stuurpen  Koga (verstelbaar)
Zadel  Koga Komforzal
Zadelpen  Koga (geveerd)
Banden  Schwalbe Energizer (37 mm)
Verlichting (v/a)  B&M/Spanninga
Drager  alu met geïntegreerde accur
Overige  Axa defender slot, snelbinder, pomp

Motor  Bosch Active Cruise r
Vermogen*  250 Watt/48 Nm*
Accu**  Bosch 400 Wh
Actieradius***  ca. 135 km
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