
Goed voorbereid 
op (fiets)pad
Met deze keuzehulp voor e-bikes 



VOORWIELMOTOR OF MIDDENMOTOR?

Wij horen je denken: wat is nu precies het verschil tussen een voorwielmotor en 
een middenmotor? De naam zegt het eigen al. Een voorwielmotor is te vinden in 
het voorwiel van een e-bike. Een voordeel hiervan is dat de motor amper opvalt. 
Wat je ervaart tijdens fietsen op een e-bike met een voorwielmotor, is de sensatie 
dat je voortgetrokken wordt door je fiets. De uitvoering van dit type fietsen is in 
het algemeen eenvoudiger, wat zich vertaalt in de prijs. Een middenmotor wordt 
verwerkt in de trapas van de fiets, dus hij zit in het midden van de fiets. Door de 
centrale plaatsing van de middenmotor zorgt hij voor een goede gewichtsverde-
ling op je fiets en daardoor heeft de e-bike een stabiele wegligging. 

Wil je weten welk type motor voor jou het geschiktst is? Maak dan een gratis 
proefrit bij één van de Experience Centers van Amslod. Zo kun je ervaren wat voor 
jou het fijnst fietst.

Je bent op zoek naar een e-bike, maar je vindt het  
lastig een keuze te maken. Er zijn zoveel mogelijkhe-
den en je weet niet precies wat je nodig hebt en wat 
bij jou past. Deze keuzehulp helpt jou bij het oriën-
teren op de e-bike die bij jou, jouw situatie en jouw 
wensen past. Via deze toptips ontdek je op een 
makkelijke manier wat jij belangrijk vindt in jouw 
toekomstige elektrische fiets. 

Vind de e-bike van 
je (fiets)dromen

KEUZEHULP

TIP 1

https://amslod.nl/amslod-experience-centers/
https://amslod.nl/amslod-experience-centers/


CAPACITEIT VAN DE ACCU
Hoeveel kilometer wil je per week met de e-bike afleggen?
Niks is zo vervelend als met een lege accu staan op het moment dat je wilt ver-
trekken. Of halverwege je tocht niet verder kunnen omdat de accu leeg is. De 
capaciteit van de accu in de e-bike verschilt per model en uitvoering. Meestal heb-
ben de fietsaccu’s een capaciteit van 300 Wh tot 600 Wh. 
Met een lichtere 300Wh-accu kun je ongeveer 35 tot 40 kilometer fietsen met 
hoge ondersteuning voor hij door zijn reserve heen is. 
Amslod levert standaard alle e-bikes met een krachtige 600Wh-accu. Door de ho-
gere capaciteit kun je er grotere afstanden mee afleggen, zelfs met hoge trapon-
dersteuning; tot wel 80 kilometer aan bereik. 
Bekijk dus voor je een fiets uitkiest goed welke afstanden je gemiddeld per week 
wilt fietsen om de e-bike te vinden die voldoende batterij-capaciteit heeft. 

Wil je meer informatie over de accu van een e-bike? Klik dan hier. 

VERSNELLINGEN
In welke omgeving ga je de e-bike gebruiken?
Ben je van plan om de e-bike te gebruiken voor woon- werkverkeer en heeft de 
route veel heuvels? Dan is een e-bike met zeven versnellingen heel geschikt, want 
door de vele mogelijkheden ben je sneller en met minder inspanning op je werk. 
Heeft jouw route minder obstakels, zoals heuvel en tunneltjes? Dan kunnen vijf 
versnellingen al genoeg voor jou zijn. 

Benieuwd hoeveel versnellingen jouw ideale fiets heeft? Maak dan een afspraak 
voor een gratis proefrit bij één van de Experience Centers van Amslod. 

TIP 2

TIP 3

5 versnellingen 7 versnellingen

https://www.kieskeurig.nl/p/pagina/elektrische_fiets/amslod/accu/infographic-ebike-accu
https://amslod.nl/amslod-experience-centers/


IK HEB EEN E-BIKE OP HET OOG, WAT NU?
Je hebt een e-bike gevonden die precies voldoet aan je wensen, en je staat op  
het punt hem te kopen. Stop! Wat je nooit moet vergeten, is een proefrit maken. 
Zo kun je zelf ervaren hoe het zadel zit, hoe de versnellingen werken en of je liever 
een model met een voorwielmotor wilt of eentje met een middenmotor. 
Een proefrit maken bij Amslod? Hier zie je precies op welke locaties jij welkom 
bent om jouw favoriete e-bike uit te proberen. Natuurlijk staan de ruime  
openingstijden er ook bij. 

Apeldoorn
Almelo
Almere
Assen
Cruquius
Den Bosch
Eindhoven
Emmen
Heerhugowaard
Leek
Meppel
Nijmegen
Papendrecht
Roermond
Rotterdam
Vianen

Heb jij een proefrit gepland staan in één van de
Experience Centers van Amslod?
Laat dan bij je bezoek deze checklist zien
en krijg €100 extra inruilkorting! Veel fietsplezier! 

TIP 4

€100
extra

inruil korting!

https://amslod.nl/amslod-experience-centers/

