
Uitgerust met een vernieuwde motor, een in het frame weggewerkte accu en voorzien van allerlei slimme innovaties: 
Giant stuurde de DailyTour E+2 naar de E-bike Duurtest. De fiets is uitgerust met de SyncDrive Core-middenmotor, 
die in samenwerking met Yamaha is ontwikkeld door Giant. Ook noemenswaardig is het uitgebreide kleurendisplay 
met tal van opties. Verder biedt de fraaie e-bike de keuze om automatisch het benodigde ondersteuningsniveau te 
bepalen, en duidelijke verlichting die voor de veiligheid dag en nacht aanstaat.

De stabiliteit van het frame valt 
de testrijders op. Dit zorgt voor 
een goede wegligging, voldoende 
grip en een wendbaar gevoel. 
De Giant-e-bike is erg veelzijdig, 
gebruiksvriendelijk en komt tot zijn 
recht bij alle gebruiksdoeleinden. 
Woon-werkverkeer of een boodschap, 
de Giant kan het. Het display kent 
veel opties om ritgegevens te lezen en 
is prachtig in het stuur geïntegreerd. 
Via de knop links aan het stuur blader 
je snel door het display. Zelfs de 
verlichting van het display is eenvoudig 

te regelen. De stille Giant SyncDrive 
Core-motor is krachtig genoeg onder 
alle weersomstandigheden en de 
verlichting gaf de testrijders dag en 
nacht een veilig gevoel. De kap over 
de accu in het frame piept en kraakt 
zo nu en dan wel, wat irritatie opwekt 
tijdens het fietsen. Daarnaast zijn de 
snelbinders erg kort, waardoor er 
nauwelijks iets onder gebonden kan 
worden. 

 Pluspunten

+    helder en duidelijk display
+    stille motor
+    wendbaar gevoel
+    allround

 Minpunten

    -      smalle bagagedrager met 
korte snelbinders

    -      krakend geluid van de 
accubehuizing

    -      redelijk zwaar
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Conclusie
Wanneer je op zoek bent naar een allround e-bike voor dagelijks gebruik met een sterke motor en een fraai design, 
dan kan de Giant wel eens een interessante optie zijn. De sportieve fiets is uitgerust met allerlei snufjes die het 
rijgedrag en je plezier ten goede komen. Vooral het display met USB-C-aansluiting is een groot pluspunt bij lange 
fietstochten. Het kraakje bij de accubehuizing hoor je, maar doet weinig af aan de algehele kwaliteiten van deze 
elektrische fiets. 

Specificaties

Aantal ritten: 

41

Aantal testkilometers: 

1277

Voornaamste regio’s: 

Roelofarendsveen & Haarlem

Periode: 

Januari t/m mei 2021

Prijs: 

€2.899
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Gebruiksvriendelijkheid Testrijder 1 Testrijder 2

Accu opladen Goed Uitstekend

Accu loskoppelen Nvt Goed

Gebruik fietsbel Uitstekend Uitstekend

Geluid fietsbel Uitstekend Uitstekend

Gebruik standaard Uitstekend Uitstekend

Bagagedrager Uitstekend Matig

Snelbinders Matig Uitstekend

Fietsslot Matig Goed

Display bediening Uitstekend Goed

Losmaken display Nvt Nvt

Leesbaarheid display Uitstekend Uitstekend

Bediening verlichting Uitstekend Uitstekend

Connectiviteit Nvt Uitstekend

Prestaties Testrijder 1 Testrijder 2

Geluid motor Goed Uitstekend

Bijgeluiden fiets Matig Uitstekend

Trekkracht motor Uitstekend Goed

Reactie ondersteuning Uitstekend Uitstekend

Zonder ondersteuning Matig Goed

Ondersteuningsstanden Uitstekend Uitstekend

Schakelen ondersteuning Uitstekend Uitstekend

Schakelen versnellingen Goed Goed

Bereik versnellingen Goed Uitstekend

Verdeling van remkracht Uitstekend Uitstekend

Weersomstandigheden Uitstekend Uitstekend

Soorten wegdek Uitstekend Uitstekend

Design & afwerking Testrijder 1 Testrijder 2

Lasnaden op frame Uitstekend Uitstekend

Gebruik van materialen Goed Goed

Reflecterende details Uitstekend Goed

Jasbeschermers Nvt Slecht

Plaats van accu Uitstekend Uitstekend

Intergratie van accu Uitstekend Matig

Motor integratie in frame Uitstekend Uitstekend

Kabels weggewerkt Uitstekend Uitstekend

Kettingkast Goed Uitstekend

Stijfheid frame Uitstekend Uitstekend

Gewicht Goed Goed

Fietscomfort Testrijder 1 Testrijder 2

Zithouding op de fiets Uitstekend Uitstekend

Handvaten Uitstekend Uitstekend

Instellen stuur Uitstekend Uitstekend

Vering van de fiets Uitstekend Uitstekend

Grip van de banden Uitstekend Goed

Comfort onderweg Uitstekend Uitstekend

Comfort na lange rit Uitstekend Goed

Zitcomfort zadel Uitstekend Goed

Lopen met de fiets Goed Uitstekend

Op- en afstappen Goed Uitstekend

Loopondersteuning Nvt Nvt

Stuurbewegingen Uitstekend Uitstekend

Voorlicht zichtbaarheid Uitstekend Uitstekend

Achterlicht zichtbaarheid Uitstekend 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.
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