
Het Nederlandse merk Amslod doet met de York MTX-600 mee aan de E-bike Duurtest. Een krachtige Bafang 
M400-middenmotor, een zware 600Wh-accu en een uitgebreid display geven je een goede basis om genoeg 
fietsplezier te ervaren en altijd met een glimlach over de fietspaden te zoeven. Deze Amslod is verkrijgbaar in 
veel varianten wat betreft versnellingen en ondersteuningsniveaus.

Vooral op het gebied van comfort 
hebben de testrijders complimenten 
voor de fiets met zijn diepblauwe 
kleur. Het model blinkt uit met zijn 
vering in voorvork én zadelpen, 
de lederen handvaten, en een 
goede comfortabele en instelbare 
zithouding. Ook aan veiligheid 
is gedacht met automatische 
verlichting en, als enige in 
de test, een remlicht. Na veel 
testkilometers kwamen kwalitatief 
mindere onderdelen, zoals slappe 
snelbinders en een matige fietsbel, 
aan het licht. Dat geldt ook voor 

 Pluspunten

+   sterke motor
+   kleurendisplay
+    comfortabele lederen 

handvaten, remlicht
+    goede prijs-

kwaliteitverhouding

 Minpunten

    -      gebrek aan harmonie tussen 
motor en versnellingen

-      veel kabels rond het stuur
-      slappe snelbinders

het fragiele afdekknopje bij het 
oplaadpunt, waar voorzichtig mee 
omgegaan moet worden. De motor 
is beresterk maar wel gehorig en 
mist tijdens het schakelen harmonie 
met de versnellingen. Het mooie 
kleurendisplay geeft je veel inzicht 
tijdens het fietsen. Daarnaast kun 
je ook nog eens je telefoon opladen 
met de USB-aansluiting. “Erg 
handig voor de route-apps op mijn 
telefoon”, gaf een testrijder aan. 
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Conclusie
De Amslod York MTX-600 is een prima fiets voor dagelijks gebruik in en rond de woonplaats. De opvallende blauwe 
kleur zorgt voor een sportief karakter bij deze stadsfiets, die vooral geschikt is voor dagelijks gebruik, en waar je zo 
nu en dan een langere fietstocht mee kunt maken. Je fietst comfortabel van A naar B en hebt de beschikking over een 
krachtige accu en een sterke motor. Een aantal onderdelen laten naar verloop van tijd zien van mindere kwaliteit te 
zijn, maar met de York MTX-600 heb je een aantrekkelijke fiets met een prima basis voor veel fietskilometers. 

Specificaties

Aantal ritten: 

47

Aantal testkilometers: 

1603

Voornaamste regio’s: 

Veluwezoom & Noord-Holland

Periode: 

Januari t/m mei 2021

Prijs: 

€2.349 (inclusief inruilkorting)
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Uitleg over de test in het kort:
De Kieskeurig.nl E-bike Duurtest vond plaats van januari tot halverwege mei 2021. Er namen 21 fietsmerken deel aan deze 
fietstest. Merken kozen zelf het deelnemende model. Consumenten konden zich aanmelden en zijn geselecteerd op hun 
ingevulde gegevens en fietsgebruik. Er werd getest in de eigen omgeving, met meer kilometers en langer de tijd, voor een 
beter oordeel. Het is geen vergelijkende test, maar puur op bevindingen gericht.

Gebruiksvriendelijkheid Testrijder 1 Testrijder 2

Accu opladen Uitstekend Uitstekend

Accu loskoppelen Goed Uitstekend

Gebruik fietsbel Matig Slecht

Geluid fietsbel Matig Goed

Gebruik standaard Goed Uitstekend

Bagagedrager Goed Uitstekend

Snelbinders Slecht Slecht

Fietsslot Goed Uitstekend

Display bediening Goed Goed

Losmaken display Nvt Nvt

Leesbaarheid display Goed Uitstekend

Bediening verlichting Nvt Uitstekend

Connectiviteit Nvt Nvt

Prestaties Testrijder 1 Testrijder 2

Geluid motor Goed Matig

Bijgeluiden fiets Goed Goed

Trekkracht motor Goed Uitstekend

Reactie ondersteuning Goed Matig

Zonder ondersteuning Matig Matig

Ondersteuningsstanden Goed Uitstekend

Schakelen ondersteuning Uitstekend Uitstekend

Schakelen versnellingen Uitstekend Matig

Bereik versnellingen Uitstekend Goed

Verdeling van remkracht Goed Matig

Weersomstandigheden Uitstekend Goed

Soorten wegdek Goed Goed

Design & afwerking Testrijder 1 Testrijder 2

Lasnaden op frame Goed Goed

Gebruik van materialen Goed Goed

Reflecterende details Goed Goed

Jasbeschermers Goed Goed

Plaats van accu Goed Goed

Intergratie van accu Goed Goed

Motor integratie in frame Goed Goed

Kabels weggewerkt Goed Matig

Kettingkast Goed Goed

Stijfheid frame Goed Matig

Gewicht Goed Goed

Fietscomfort Testrijder 1 Testrijder 2

Zithouding op de fiets Uitstekend Goed

Handvaten Goed Uitstekend

Instellen stuur Goed Uitstekend

Vering van de fiets Uitstekend Uitstekend

Grip van de banden Goed Uitstekend

Comfort onderweg Uitstekend Goed

Comfort na lange rit Goed Goed

Zitcomfort zadel Goed Goed

Lopen met de fiets Matig Goed

Op- en afstappen Uitstekend Uitstekend

Loopondersteuning Goed Goed

Stuurbewegingen Goed Goed

Voorlicht zichtbaarheid Uitstekend Uitstekend

Achterlicht zichtbaarheid Uitstekend Uitstekend
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