FIETSEN

UITGEPROBEERD

T EK S T: TIMO DE BOER, FOTO'S: PIE T DE BOER, ECO T R AV EL ER

UI
G

EP

RD

UIT

ECO TR AVELLER PREMIUM

E P R OB
EE

ONDERHOUDSVRIJ

TG

D

SPECIAL

ROBEE

R

TECHNISCHE GEGEVENS

Wel de lusten, niet de lasten. De Eco Traveller Premium is een vouwfiets
waar je geen omkijken naar hebt.

Van vouwfietsen met een gesloten
kettingkast is het aanbod niet groot.
Logisch, want daar waar de kettingkast
zit, zit ook het vouwpunt en dat vraagt
om extra aanpassingen.
Bij de Eco Traveller Premium is de aandrijflijn wél helemaal verborgen en dat
is ook zonder meer zijn usp, unique selling point. Zo voorkom je immers vieze
kleding of handen als je met de ketting
in contact komt. En zeker bij het in- en
uitklappen en tillen is dit zo gebeurd.
Bovendien voorkom je met een gesloten
kettingkast dat je de bekleding van je
auto, caravan of camper met smeer
besmeurt. In een gesloten kettingkast
gaat je ketting bovendien langer mee én
in combinatie met de versnellingsnaaf
(7 versnellingen) is de Premium daarom
een bijna onderhoudsvrije vouwfiets.
De fiets heeft een heerlijke stille voorwielmotor en je kunt kiezen uit vijf
verschillende ondersteuningsstanden.
Ook in heuvelachtig landschap kom je
prima omhoog. Op echt steile hellingen
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heeft het voorwiel de neiging een beetje
te gaan trekken vanwege de motor die
daar geplaatst is. Om het gewicht laag
te houden is overigens heel bewust
gekozen voor een voorwielmotor.
Bovendien is de fiets hiermee compacter. De Premium is standaard uitgerust
met een 13Ah accu. Wij konden daar
maximaal 90 kilometer mee rijden. Een
prima actieradius, maar wind, heuvels
en ook je eigen gewicht kan deze sterk
doen variëren. Voor een groter bereik
is het mogelijk om optioneel te kiezen
voor een 17Ah accu. De koplamp is
helaas niet verbonden met de accu, die
werkt op een batterijtje.
De fiets, met de motor voor en de accu
achter, is goed in balans en het frame
biedt ook ruimte aan langere mensen.
Het inklappen gaat na even oefenen
eenvoudig. Er blijft een goed hanteerbaar pakket over. Okay, het is niet
bepaald een lichtgewicht. Maar het
gewicht kan worden beperkt door het
uitnemen van de accu. ■

Gewicht: 19,5 kg
Afmetingen gevouwen (h/b/d): 70/80/40 cm
Motor: 250 Watt
Accu: 13Ah (468Wh)
Actieradius: 60-90 km
Wielmaat: 20 inch
Versnellingen: Shimano Nexus (7 speed)
LCD-display: met 5 standen, walk-assist en
ritinformatie
Prijs: € 1.849,Info: ecotravellercompany.nl
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Gesloten kettingkast
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Onderhoudsvrije
naafversnelling
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E envoudig in- en
uitklappen

Beoordeling:
neem mee!
kan handig zijn
laat maar thuis

 nrustig op hele
O
steile hellingen
K oplamp op
batterijen

