
Met deze elektrische fiets maak je de buurman of buurvrouw wel jaloers; de Gazelle Chamonix C7 HMS is een 
mooie, blauwe verschijning. De fiets is voorzien van de innovatieve Shimano STEPS E6100-middenmotor, waarbij 
de accu netjes is verwerkt in het frame. Het model is voorzien van zadelpen- en voorvorkvering, en brede banden. 
De fiets, die verkrijgbaar is in diverse uitvoeringen, is al jaren een hardloper van het Nederlandse fietsmerk uit 
Dieren. De e-bike daagt je uit om kilometers te fietsen, waar dan ook.

Complimenten en omkijkende 
gezichten zijn gegarandeerd bij deze 
chique maar toch sportieve fiets. 
Op het gebied van rijcomfort scoort 
de fiets met vering in de voorvork 
en zadelpen. Veel oneffenheden 
worden gefilterd, zowel in oude 
binnensteden als op hobbelige 
fietspaden in de bossen, en dat is 
erg fijn. De testrijders geven aan 
dat de fiets heel soepel reageert 
op de vraag naar ondersteuning. 
De drie ondersteuningsniveaus 
zijn voldoende toereikend en de 

motor maakt in alle standen weinig 
geluid. Het niet onthouden van de 
laatste ondersteuningsstand wordt 
echter wel als vervelend ervaren, 
evenals de foutmelding bij het 
aanzetten van de motor als de fiets 
in beweging is. Het frame heeft een 
iets hogere opstap door de stang, 
maar dit maakt de fiets wel erg 
stabiel en sterk zonder onrustig 
weggedrag. 

 Pluspunten

+    sublieme afwerking
+   soepele ondersteuning
+   rijcomfort
+   zithouding, stabiliteit

 Minpunten

    -      geen geheugen van 
ondersteuningsstand

    -      eenvoudige display

    -      ondersteuning kan alleen in 
stilstand aan
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Conclusie
Zowel voor de forens als de actieve fietser is de Gazelle Chamonix C7 HMS een waardevolle aanwinst. Fietscomfort, 
rijgedrag en kwalitatieve onderdelen maken van dit model een zorgeloze fiets waar je met een glimlach opstapt. 
Een alleskunner die je uitnodigt om te fietsen en waar menigeen zijn hoofd voor zal omdraaien, al is het maar 
vanwege die schitterende blauwe kleur.

Specificaties

Aantal ritten: 

31

Aantal testkilometers: 

632

Voornaamste regio’s: 

Rotterdam & Dordrecht

Periode: 

Januari t/m mei 2021

Prijs: 

€2.999
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Gebruiksvriendelijkheid Testrijder 1 Testrijder 2

Accu opladen Goed Matig

Accu loskoppelen Matig Goed

Gebruik fietsbel Goed Goed

Geluid fietsbel Goed Goed

Gebruik standaard Goed Goed

Bagagedrager Goed Goed

Snelbinders Goed Goed

Fietsslot Goed Matig

Display bediening Goed Goed

Losmaken display Goed Goed

Leesbaarheid display Goed Goed

Bediening verlichting Goed Uitstekend

Connectiviteit Nvt Nvt

Prestaties Testrijder 1 Testrijder 2

Geluid motor Matig Goed

Bijgeluiden fiets Matig Nvt

Trekkracht motor Goed Goed

Reactie ondersteuning Uitstekend Goed

Zonder ondersteuning Matig Matig

Ondersteuningsstanden Uitstekend Goed

Schakelen ondersteuning Uitstekend Goed

Schakelen versnellingen Matig Uitstekend

Bereik versnellingen Uitstekend Uitstekend

Verdeling van remkracht Goed Uitstekend

Weersomstandigheden Uitstekend Uitstekend

Soorten wegdek Uitstekend Nvt

Design & afwerking Testrijder 1 Testrijder 2

Lasnaden op frame Uitstekend Goed

Gebruik van materialen Uitstekend Uitstekend

Reflecterende details Uitstekend Goed

Jasbeschermers Nvt Goed

Plaats van accu Matig Uitstekend

Intergratie van accu Uitstekend Uitstekend

Motor integratie in frame Uitstekend Goed

Kabels weggewerkt Uitstekend Goed

Kettingkast Uitstekend Goed

Stijfheid frame Uitstekend Goed

Gewicht Goed Goed

Fietscomfort Testrijder 1 Testrijder 2

Zithouding op de fiets Goed Uitstekend

Handvaten Uitstekend Uitstekend

Instellen stuur Goed Uitstekend

Vering van de fiets Uitstekend Uitstekend

Grip van de banden Uitstekend Uitstekend

Comfort onderweg Goed Uitstekend

Comfort na lange rit Matig Goed

Zitcomfort zadel Slecht Uitstekend

Lopen met de fiets Goed Goed

Op- en afstappen Goed Goed

Loopondersteuning Goed Nvt

Stuurbewegingen Uitstekend Uitstekend

Voorlicht zichtbaarheid Matig Uitstekend

Achterlicht zichtbaarheid Goed Uitstekend

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.

Reviews lezen of deze E-Bike kopen?

E-BIKE
DUURTEST

2021E-bike Duurtest

Gazelle Chamonix C7 HMS 

Reviews lezen of deze E-Bike kopen? Bekijk deze wasmachineBekijk deze E-Bike

26

https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/12814465-gazelle-chamonix-c7-hms

