
Je zou bijna denken dat de Pegasus 
Solero Evo 9 een gewone, stevige 
stadsfiets is. Sterker nog, fietsen 
zonder trapondersteuning bleek 
voor testrijder Mieke nog best te 
doen. Doordat de accu onder de 
stang geplaatst is, is het wel lastig 
deze los te koppelen, waardoor 
je de fiets liever aan het snoer 
oplaadt. Onze testers gebruikten 
de e-bike met veel plezier om lange 
ritten op te maken. De prettige 
handgrepen, sportieve houding, 
prima zadel, voorvork met vering 
en brede banden, maakten het 
comfortabele ritjes. De remmen 
zijn uitstekend en de motor is 
krachtig en geruisloos. Dat laatste 
valt helaas niet te zeggen over de 

versnellingen. Testrijdster Irma had 
wel wat moeite met het stuur: deze 
bleek lastig af te stellen en door 
de breedte is de fiets lastig met de 
auto te vervoeren. 

Specificaties

Aantal testkilometers: 1101 

Voornaamste regio’s: Veldhoven & Alkmaar 

Periode: Februari t/m mei 2022 

Prijs: € 2.999 

E-bike Duurtest

Pegasus Solero Evo 9 

 Pluspunten

  Sportieve uitstraling 
  Krachtige remmen 
  Fijn en makkelijk schakelen 
  Handvatten  

 Minpunten

         Losmaken accu 
         Mogelijkheden instellen stuur 

Bekijk online       

https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/21233910-pegasus-solero-evo-9/reviews?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=button&utm_campaign=duurtest22_pegasussolero_review


Review lezen of deze e-bike kopen?

E-bike Duurtest

Uitgebreide prestaties Pegasus Solero Evo 9 

Gebruiksvriendelijkheid Tester 1 Tester 2

Accu opladen ++ ++

Accu loskoppelen ++ -

Gebruik fietsbel + ++

Geluid fietsbel + ++

Gebruik standaard + ++

Bagagedrager + ++

Snelbinders NVT 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 + ++

Soorten wegdek + ++

Design & afwerking Tester 1 Tester 2

Lasnaden op frame + ++

Gebruik van materialen + ++

Reflecterende details NVT ++

Jasbeschermers NVT NVT

Plaats van accu + +

Integratie van accu + +

Integratie motor in frame + ++

Kabels weggewerkt + ++

Kettingkast NVT 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 + +

Stuurbewegingen + +

Voorlicht zichtbaarheid + ++

Achterlicht zichtbaarheid + ++

Bekijk deze e-bike

https://www.kieskeurig.nl/elektrische_fiets/product/21233910-pegasus-solero-evo-9?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=button&utm_campaign=duurtest22_pegasussolero_fiets

