
Eensgezindheid bij onze testers: op 
de vraag of ze de fiets aanbevelen, 
reageren beide testrijdsters met 
“Ja, zeker!” De fiets blinkt uit in 
toegankelijkheid. Zo is de accu 
eenvoudig los te halen en erop te 
zetten, spring je makkelijk op de fiets 
door de lage instap, is het gewicht 
relatief laag en kun je zonder 
gereedschap de fiets afstellen. Onder 
alle weersomstandigheden stond 
de Pegasus-e-bike zijn mannetje: 
de brede banden konden prima 
overweg met een door nachtvorst 
glad wegdek en de motor is krachtig 
genoeg om harde tegenwind te 
trotseren. Bij mooi weer genoten de 
testers optimaal van de omgeving 
dankzij de stille motor. Wel zijn er 

ook wat kritiekpuntjes: zo valt de 
actieradius wat tegen, is het zadel 
even wennen, moet je bij lage 
ondersteuning nog flink trappen en 
slaat de fiets weleens door bij het 
schakelen. 

Specificaties

Aantal testkilometers: 1133 

Voornaamste regio’s: Barendrecht & Rijnsburg 

Periode: Februari t/m mei 2022 

Prijs: € 2.749 

E-bike Duurtest

Pegasus Siena E7F 

 Pluspunten

  Prettig gewicht 
  De grip op de weg 
  Fijne zithouding 
   Eenvoudige bediening 

 Minpunten

     Bereik van de accu  
     Hard zadel Bekijk online       
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https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/21234195-pegasus-siena-e7f-plus-disc/reviews?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=button&utm_campaign=duurtest22_pegasussiena_review


Review lezen of deze e-bike kopen?

E-bike Duurtest

Uitgebreide prestaties Pegasus Siena E7F 

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 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 + NVT

Stuurbewegingen + +

Voorlicht zichtbaarheid + +

Achterlicht zichtbaarheid + ++

Bekijk deze e-bike
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