
Als de ene testrijder bereid is zo’n 
1000 kilometer op de fiets af te 
leggen en de ander aangeeft hem 
langer te willen gebruiken, dan 
heeft de fabrikant zijn zaakjes 
goed op orde. De e-bike liet ze 
niet in de steek. Pegasus stelt 
ook dat het model versterkt 
is en de accu (geïntegreerd in 
de onderbuis) goed is voor de 
stijfheid van de fiets. Nadeel van 
het ontwerp is dat de e-bike wel 
wat aan de zware kant is. De fiets 
beschikt ook over een tandriem, 
die onderhoudsarmer is dan een 
ketting. Wel hadden beide testers 
wat moeite met schakelen, de 
verschillen tussen de versnellingen 
zijn groot. Desondanks kwamen 

de testers superlatieven tekort 
over de wegligging, het rijcomfort, 
de remmen, het display, de 
verlichting, motor en actieradius. 
Aanbevolen? Zeker! 

Specificaties

Aantal testkilometers: 1637 

Voornaamste regio’s: Groet & Hoevelaken 

Periode: Februari t/m mei 2022 

Prijs: € 3.699 

E-bike Duurtest

Pegasus Ravenna EVO 5 Belt 

 Pluspunten

  Overzichtelijk display 
  Goede verlichting 
  Fijne ondersteuning 
  Comfortabel 

 Minpunten

         Krachtverschil tussen 
versnellingen 

         Zwaar 
Bekijk online       
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https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/21234315-pegasus-ravenna-evo-5-belt-nl/reviews?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=button&utm_campaign=duurtest22_pegasusravenna_review


Review lezen of deze e-bike kopen?

E-bike Duurtest

Uitgebreide prestaties Pegasus Ravenna EVO 5 Belt 

Gebruiksvriendelijkheid Tester 1 Tester 2

Accu opladen ++ +

Accu loskoppelen + +

Gebruik fietsbel ++ +

Geluid fietsbel ++ ++

Gebruik standaard ++ ++

Bagagedrager ++ ++

Snelbinders ++ +

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 ++ ++

Soorten wegdek + ++

Design & afwerking Tester 1 Tester 2

Lasnaden op frame + +

Gebruik van materialen ++ ++

Reflecterende details + +

Jasbeschermers + +

Plaats van accu + ++

Integratie van accu ++ ++

Integratie motor in frame ++ ++

Kabels weggewerkt + ++

Kettingkast + NVT

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 NVT NVT

Stuurbewegingen ++ ++

Voorlicht zichtbaarheid ++ ++

Achterlicht zichtbaarheid ++ ++
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