
De Stella Livorno Premium MDB SI heeft comfort en gebruiksgemak hoog in het vaandel staan. De vele 
versnellingen, soepele ondersteuning, vering op meerdere plaatsen en veel instelmogelijkheden leveren daar 
allemaal een bijdrage aan. De accu van de Livorno Premium MDB SI is laag in de voorbuis verwerkt, wat zorgt 
voor een gemakkelijke instap. De Bosch Performance Line-middenmotor draagt bij aan het fietsplezier.

“Hier fiets je letterlijk zo mee weg”, 
aldus een van de testrijders. De 
bediening van de fiets en de motor 
voelen logisch en liggen binnen 
handbereik. Het voelt allemaal 
betrouwbaar aan en de wegligging is 
comfortabel, alhoewel het sturen soms 
wel wat licht en gevoelloos aanvoelt. 
Deze Stella-e-bike is altijd klaar voor 
een relaxte fietstocht en met een paar 
heuvels maakt de fiets korte metten. 
Ook wanneer je langer op de fiets zit, 
merk je hoe comfortabel de zithouding, 
die je simpel zelf kunt instellen, en 

het standaardzadel zijn. De deels 
geïntegreerde accu haal je eenvoudig 
uit het frame. Bij het schakelen moet je 
wel je geduld bewaren, anders hapert 
de versnelling en trap je even door. Er 
waren ook al wat schroefjes roestig en 
dat is best slordig voor een nieuwe fiets. 
De verlichting op de fiets is goed en 
helder. Daarbij zorgt een extra lampje 
in het frame aan de voorzijde voor extra 
zichtbaarheid in het drukke verkeer.

 Pluspunten

+    lichtgewicht
+    lage instap
+    heerlijke zitpositie
+    sterke standaard
+    verlichting

 Minpunten

    -  lasnaden zijn goed zichtbaar
    -   sommige schroefjes zijn al 

roestig
    -  vrij breed stuur
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Conclusie
Recreatief fietsen of dagelijkse ritjes door stad of dorp, dat is wat je met deze fiets van Stella graag wilt doen. 
Lekker comfortabel, zonder zorgen en met de juiste ondersteuning zweef je over de fietspaden. Alhoewel er wat 
onderdelen van kunststof zijn en de fiets daardoor licht van gewicht is, voelt deze toch stevig aan. De Livorno 
Premium MDB SI is vriendelijk in gebruik, onder meer doordat de accu makkelijk los te koppelen is, het slot te 
combineren is met een insteekslot en je alles binnen handbereik hebt. Echt een fiets waar iedereen zo op wegfietst.

Specificaties

Aantal ritten: 

33

Aantal testkilometers: 

775

Voornaamste regio’s: 

Rotterdam & Haarlem

Periode: 

Januari t/m mei 2021

Prijs: 

€3.199
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Gebruiksvriendelijkheid Testrijder 1 Testrijder 2

Accu opladen Goed Uitstekend

Accu loskoppelen Matig Matig

Gebruik fietsbel Goed Matig

Geluid fietsbel Goed Goed

Gebruik standaard Goed Uitstekend

Bagagedrager Matig Goed

Snelbinders Nvt Nvt

Fietsslot Goed Matig

Display bediening Uitstekend Uitstekend

Losmaken display Goed Nvt

Leesbaarheid display Uitstekend Uitstekend

Bediening verlichting Uitstekend Uitstekend

Connectiviteit Nvt Nvt

Prestaties Testrijder 1 Testrijder 2

Geluid motor Uitstekend Uitstekend

Bijgeluiden fiets Uitstekend Uitstekend

Trekkracht motor Goed Uitstekend

Reactie ondersteuning Uitstekend Uitstekend

Zonder ondersteuning Uitstekend Nvt

Ondersteuningsstanden Uitstekend Goed

Schakelen ondersteuning Uitstekend Uitstekend

Schakelen versnellingen Matig Matig

Bereik versnellingen Matig Goed

Verdeling van remkracht Uitstekend Goed

Weersomstandigheden Uitstekend Goed

Soorten wegdek Uitstekend Nvt

Design & afwerking Testrijder 1 Testrijder 2

Lasnaden op frame Goed Goed

Gebruik van materialen Goed Matig

Reflecterende details Nvt Goed

Jasbeschermers Nvt Goed

Plaats van accu Uitstekend Uitstekend

Intergratie van accu Uitstekend Matig

Motor integratie in frame Uitstekend Matig

Kabels weggewerkt Goed Goed

Kettingkast Goed Goed

Stijfheid frame Uitstekend Goed

Gewicht Uitstekend Goed

Fietscomfort Testrijder 1 Testrijder 2

Zithouding op de fiets Uitstekend Uitstekend

Handvaten Goed Goed

Instellen stuur Uitstekend Goed

Vering van de fiets Uitstekend Goed

Grip van de banden Uitstekend Goed

Comfort onderweg Uitstekend Uitstekend

Comfort na lange rit Uitstekend Uitstekend

Zitcomfort zadel Uitstekend Goed

Lopen met de fiets Uitstekend Goed

Op- en afstappen Uitstekend Uitstekend

Loopondersteuning Nvt Goed

Stuurbewegingen Uitstekend Uitstekend

Voorlicht zichtbaarheid Uitstekend Goed

Achterlicht zichtbaarheid Goed Goed

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

Stella Livorno Premium MDB SI

Bekijk deze wasmachineBekijk deze E-Bike

49

https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/13316739-stella-livorno-premium-mdb-si/specificaties

