
Het comfort van de Pegasus springt 
er positief uit, dankzij het prettige 
zadel en de vering op de voorvork. 
Daarnaast zijn de banden redelijk 
dik, wat voor een prima wegligging 
zorgt. Ook het hydraulische 
remsysteem viel positief op. Tester 
Hans stipt wel aan dat hij het 
zadel liever meer naar achteren 
geplaatst had zien worden. Een 
testritje kan daarom geen kwaad. 
Onze testers konden de Pegasus 
aanbevelen, maar hadden wel wat 
aanmerkingen op het accusysteem, 
dat zich lastig los liet maken en 
ook maar langzaam laadt. Hoewel 
er veel versnellingen zijn, verloopt 
het schakelen niet soepel. Loek 
had vooral moeite met de overgang 

tussen de negende en tiende 
versnelling. Gek genoeg ervoeren 
beide testers het motorgeluid 
anders, waarbij de een het 
hinderlijk vond en de ander juist 
kon genieten van de stilte. 

Specificaties

Aantal testkilometers: 760 

Voornaamste regio’s: Ede & Egchel 

Periode: Februari t/m mei 2022 

Prijs: € 3.449 

E-bike Duurtest

Pegasus Premio Evo 10 Lite 

 Pluspunten

  Goede doseerbare remmen 
  Licht lopend 
  Vering  
  Comfortabel zadel 

 Minpunten

     Schakelt niet soepel 
     Matig voorlicht 
     Stuurverstelling met inbus  
     Losmaken accu 

Bekijk online       

https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/21234359-pegasus-premio-evo-10-lite-comfort/reviews


Review lezen of deze e-bike kopen?

E-bike Duurtest

Uitgebreide prestaties Pegasus Premio Evo 10 Lite 

Gebruiksvriendelijkheid Tester 1 Tester 2

Accu opladen ++ -

Accu loskoppelen - -

Gebruik fietsbel - +

Geluid fietsbel + +

Gebruik standaard ++ +

Bagagedrager ++ +

Snelbinders NVT -

Fietsslot + ++

Bediening display ++ ++

Losmaken display ++ +

Leesbaarheid display ++ ++

Bediening verlichting ++ ++

Connectiviteit NVT NVT

Prestaties Tester 1 Tester 2

Geluid motor -- ++

Bijgeluiden fiets -- +

Trekkracht motor ++ +

Reactie ondersteuning + +

Zonder ondersteuning - -

Ondersteuningsstanden - +

Schakelen ondersteuning ++ +

Schakelen versnellingen + +

Bereik versnellingen ++ +

Verdeling van remkracht ++ +

Weersomstandigheden NVT +

Soorten wegdek + +

Design & afwerking Tester 1 Tester 2

Lasnaden op frame ++ +

Gebruik van materialen ++ +

Reflecterende details + +

Jasbeschermers NVT NVT

Plaats van accu + +

Integratie van accu + +

Integratie motor in frame + +

Kabels weggewerkt + +

Kettingkast - +

Stijfheid frame - +

Gewicht - +

Fietscomfort Tester 1 Tester 2

Zithouding op de fiets + +

Handvatten ++ ++

Instellen stuur - +

Vering van de fiets + ++

Grip van de banden + +

Comfort onderweg - ++

Comfort na lange rit - ++

Zitcomfort zadel - +

Lopen met de fiets + +

Op- en afstappen + +

Loopondersteuning -- +

Stuurbewegingen - ++

Voorlicht zichtbaarheid - ++

Achterlicht zichtbaarheid ++ ++

Bekijk deze e-bike

https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/21234359-pegasus-premio-evo-10-lite-comfort?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=button&utm_campaign=duurtest22_pegasuspremio_fiets

