
Plus/min

	 rijeigenschappen
	 schone	cardanaandrijving
	 gewicht
	 ruim	instelbaar	
	 afwerking
	 accu	op	bagagedrager

Beoordeling

samenvouwen� � � � � �
rijeigenschappen	 	 	 	 	
zitpositie/instelbaarheid	 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 82/34/58	cm	
frame	 aluminium	
gewicht	 19	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	40	km
versnellingen	 7,	Shimano	Nexus	
	 versnellingsnaaf
remmen	 V-brakes	voor	en	achter
Prijs	 €	1.699
i�	 www.beixo.com

Plus/min

	 fraai	design
	 afwerking
	 rijeigenschappen
	 vloeiende	krachtoverbrenging
	 ruim	instelbaar	
	 motorgeluid

Beoordeling

Opvouwen� � � � �
Rijeigenschappen� � � � �
zitpositie/instelbaarheid	 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 94/40/79	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 20,5	kg
wielmaat	 20	inch
motor	 250	W
accu	 lithium-ion	36	V,	6,6	Ah
accu	uitneembaar	
ja	 actieradius	 tot	50	km
versnellingen	 3,	Shimano	Nexus	
	 naafversnelling
remmen	 V-brakes	voor	en	achter
Prijs	 €	1.599
i	 www.buzaglo.nl

2Bikes
De 2Bikes oogt wat gedateerd maar de rijeigenschap-
pen zijn goed en de verende zadelpen zorgt voor extra 
comfort. Voor personen langer dan 185 cm is de fiets 
minder geschikt. Ondanks dat de 2 Bikes over zes ver-
snellingen beschikt, zoek je op snelheid vergeefs naar 
een wat groter verzet. Op het stuur zit een kleine, sim-
pele display die de restcapaciteit van de accu aangeeft. 
Je kunt kiezen uit twee standen trapondersteuning. De 
motor levert voldoende power, maar is dan duidelijk 
hoorbaar. Invouwen vergt meer tijd dan bij de andere 
modellen omdat je het stuur moet losdraaien voordat 
je het kunt laten zakken en inklappen. Het frame en de 

Beixo ELEctrA
De Beixo Electra heeft cardanaandrijving. Dat is een 
groot voordeel want je bent die vettige ketting kwijt. De 
afwerking van de fiets is keurig verzorgd en met een 
gewicht van 19 kg is hij lichter dan vele concurrenten. 
De krachtondersteuning kent drie standen. De motor 
levert voldoende trekkracht en maakt weinig geluid. De 
accu zit op de bagagedrager: dat oogt kwetsbaar en 
minder praktisch. De Beixo Electra is ruim instelbaar, 
ook voor personen boven 185 cm. Binnenkort is de 
vouwfiets verkrijgbaar in een versie met een 36 V-accu. 
De vouwfunctie vereist wel enige kracht in de handen, 
omdat zowel het stuur als het frame en de zadelpen 

BuzBike
De Buzbike blinkt uit in design en afwerking. Niet alleen 
het frame is fraai vormgegeven, ook de batterij is mooi 
ondergebracht in een driehoekig compartiment onder 
het zadel. Opvallend detail is de duidelijke display en 
de keurig weggewerkte kabels in het frame. De zitposi-
tie is sportief, maar dankzij het ruime frame zeer com-
fortabel. Ook voor lange mensen is de fiets goed instel-
baar. De motor is bij het wegrijden wel hoorbaar, maar 
eenmaal op snelheid valt het met de geluidsproductie 
wel mee. De krachtondersteuning van de motor wordt 
mooi gedoseerd. De Buzbike is voorzien van een sta-
biele dubbele standaard. Stuur- en zadelpen worden tij-

Beoordeling

	 	 	 	 	=	uitstekend
	 	 	 	 	=	goed
	 	 	 	 	=	redelijk
	 	 	 	 	=	matig
	 	 	 	 	=	slecht

Beoordeling

samenvouwen	 	 	 	 	 	
rijeigenschappen	 	 	 	 	 	
zitpositie/instelbaarheid	 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 87/40,5/76	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 20	kg
wielmaat	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	24	V,	8	Ah
accu�uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	30	km
versnellingen	 6,	Shimano	tourney	
	 derailleur
remmen	 V-brakes	voor	en	achter
Prijs	 €	799
i	 www.halfords.nl

Plus/min

	 prijs
	 rijeigenschappen
	 gedateerd	design
	 wegklappen	stuur	
	 bekabeling

Op de camping is een elektrische 
vouwfiets het ideale vervoermiddel voor 
een ritje naar de bakker of de markt in 
een nabijgelegen dorp. Hij is eenvoudig 
mee te nemen in caravan of camper. Het 
gewicht is lager dan een normale elek-
trische fiets en je hebt geen fietsdrager 
nodig.  

makkelijk fieTsen

Vouwfietsen hebben geen goede repu-
tatie als het om rijeigenschappen gaat. 
Toch valt dit in de praktijk reuze mee. 
De e-vouwfietsen in deze test rijden 
over het algemeen prima en ook lange 
personen kunnen de meeste fietsen goed 
op hoogte instellen. Daarnaast zorgt 
de motor voor een extra duwtje in de 
rug. Fietsen wordt zo wel heel gemak-
kelijk. De krachtondersteuning is via 
een display of schakelaar instelbaar. Het 
samenvouwen is op zich eenvoudig. In de 
meeste gevallen gaat dat met snelspan-

ners. Eén nadeel daarvan: het vergt nogal 
wat kracht in de handen. 

acTieradius

Voor deze test hebben we twaalf elek-
trische vouwfietsen geselecteerd in een 
prijsklasse van € 749 tot € 2.649. Het 
grote verschil in prijs ligt vooral aan de 
kwaliteit en het vermogen van de accu, 
het type motor en de gebruikte onder-
delen. De vouwfietsen zijn niet getest op 
de actieradius van de accu. Dit is minder 
relevant dan bij gewone elektrische fiet-
sen omdat e-vouwfietsen meestal voor 
korte ritjes worden gebruikt. 

conclusie

Er zijn twee fietsen die er duidelijk uit-
springen: de Flyer V-serie en de Sparta 
Fold E. Wie geen concessies wil doen aan 
kwaliteit en gebruiksgemak en de hoge 
aanschafprijs voor lief neemt, komt uit 
bij de elektrische vouwfiets van Flyer. Dit 
is de KCK Testwinnaar. Wie een goed 
alternatief zoekt, heeft voor ruim € 1.000 
minder de Sparta Fold E, een lichte, spor-
tieve e-vouwfiets met een fraaie vorm-
geving en goede rijeigenschappen. De 
E-4motion Maxi krijgt het predicaat KCK 
Voordelige Keus. Dit model biedt een 
goede balans tussen prijs en kwaliteit. 
Van de twaalf geteste elektrische vouw-
fietsen verdienen de Beixo Electra, de 
Buzbike en de Eco Traveller een eervolle 

Er	komen	alsmaar	meer	e-bikes	op	de	markt.	Een	
interessante	optie	voor	kampeerders	is	de	elektrische	
vouwfiets.	Deze	heeft	dezelfde	voordelen	als	een	
normale	vouwfiets,	maar	biedt	dankzij	de	ingebouwde	
elektromotor	ook	trapondersteuning.

TEKST	HANS	DE	LOOIJ	FOTOGRAFIE	BArt	HAUtVASt

KCK-TEST

vouwfietsen
elektrische

Compact, handig én 
trapondersteuning!
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TesT

Plus/min

	 gewicht
	 formaat
	 vouwmechanisme
	 rijeigenschappen
	 minder	geschikt	voor	lange	personen

Beoordeling

opvouwen	 	 	 	 	
rijeigenschappen	 	 	 	 	
zitpositie/instelbaarheid	 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 114/25/48	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 14,5	kg	
wielmaat	 	 12,5	inch
motor	 180	W
accu	 Li-ion,	24	V,	6	Ah
accu	uitneembaar	 nee
actieradius	 tot	25	km
versnellingen	 3,	Shimano	Nexus	
	 naafversnelling
remmen	V-brake	voor,	trommelrem	achter
Prijs	 €	749
i	 www.e-4motion.com

Plus/min

	 rijeigenschappen
	 samenvouwen
	 afwerking
	 hoogwaardige	onderdelen
	 ruim	instelbaar	(185	cm	plus)
	 rammelende	accu

Beoordeling

samenvouwen� 	 	 	 	
rijeigenschappen� 	 	 	 	
zitpositie/instelbaarheid� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 88/45/63	cm	
frame	 aluminium	
gewicht	 21,4	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	Mangaan
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	70	km
versnellingen	 8,	Shimano	Nexus	
versnellingsnaaf
remmen	 V-brake	voor,	rollerbrake	achter	
Prijs	 €	2.649
i	 www.flyer-fietsen.nl

Plus/min

	 rijeigenschappen
	 zitpositie
	 prijs/kwaliteitverhouding
	 gewicht
	 bekabeling

Beoordeling

samenvouwen	 	 	 	 	
rijeigenschappen	 	 	 	 	
zitpositie/instelbaarheid� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 92/43/67	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 24,5	kg
wielmaat	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	Polymeer	36	V,	10	Ah
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	65	km
versnellingen	 6,	Shimano	tourney	
	 derailleur	
remmen	 V-brakes	voor	en	achter
Prijs	 €	899
i	 www.e-4motion.com

Plus/min

	 krachtige	motor
	 prijs
	 geluid	motor
	 krappe	zitpositie	lange	personen
	 gewicht
	 kabelgeleiding

Beoordeling

samenvouwen� 	 	 	 	
rijeigenschappen� 	 	 	 	
zitpositie/instelbaarheid� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 85/45/74
frame	 aluminium
gewicht	 23	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion,36	V,	10	Ah
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	100	km
versnellingen	 6,	Shimano	SIS	
	 derailleur	
remmen	 V-brakes	voor,	rollerbrake	achter	
Prijs	 €	1.099	
i�	 www.silent-force.eu

Plus/min

	 rijeigenschappen	
	 afwerking
	 gebruikte	onderdelen
	 ruim	instelbaar	(185	cm	plus)
	 geluid	motor
	 gewicht

Beoordeling

samenvouwen	 	 	 	 	
rijeigenschappen� � � � �
zitpositie/instelbaarheid�� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 87/40/70	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 23	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	mangaan	36V,	10	Ah
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	50	km
versnellingen	 3,	Shimano	Nexus	
	 naafversnelling
remmen	V-brake	voor,	trommelrem	achter
Prijs� €�1.199
i	 www.novox.nl

Plus/min

	 krachtige	motor
	 display
	 gewicht
	 geluid	motor
	 krappe	zitpositie	lange	personen
	 kabelgeleiding

Beoordeling

samenvouwen� 	 	 	 	
rijeigenschappen� 	 	 	 	 �
zitpositie/instelbaarheid� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 85/45/74	
frame	 aluminium
gewicht	 23	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	36	V,	12	Ah
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	100	km
versnellingen	 3,	Shimano	Nexus	
	 versnellingsnaaf	
remmen	 V-brake	voor,	rollerbrake	achter
Prijs	 €	1.299
i	 www.matrabike.nl

e-4moTion	MINI
Deze uiterst compacte vouwfiets met 12,5 inch banden 
is zeer handig voor kleine ritjes op en rondom de cam-
ping. De motor zorgt voor verrassend veel power. Qua 
rijeigenschappen en comfort houdt het niet over, maar 
de fiets is ook niet gebouwd om lange afstanden te 
overbruggen. Doordat de accu volledig in het frame is 
verwerkt, heeft de fiets de uitstraling van een gewone 
vouwfiets. Een eenvoudige display op het stuur geeft 
informatie over het energieverbruik en de krachtonder-
steuning is in drie standen te reguleren. Door een 
uiterst vernuftig vouwmechanisme is de fiets binnen 
enkele tellen klaar voor gebruik.

flyer V-SErIE 
De V-serie van het bekende Zwitserse merk Flyer is het 
neusje van de zalm onder de vouwfietsen, maar daar 
staat wel een stevige aanschafprijs tegenover. De Flyer 
scoort op alle onderdelen hoge ogen en de uitrusting is 
gebaseerd op hoogwaardige onderdelen. De rijeigen-
schappen zijn subliem, de fiets stuurt mooi strak en 
daarbij is de zitpositie goed instelbaar, ook voor lange 
personen. De motor zorgt voor een gunstige gewichts-
verdeling, maakt niet veel geluid en geeft een fijne 
krachtondersteuning in drie standen. De accu van ons 
testexemplaar had enige speling, waardoor hij ram-
melde op klinkerwegen. Samenvouwen van de Flyer is 

e-4moTion MAxI 
De E-4motion Maxi heeft prima rijeigenschappen, 
mede dankzij de prettige zitpositie en de goede instel-
baarheid van zadel en stuur. Ook personen met een 
lengte boven 185 cm kunnen de fiets goed op maat 
instellen. De krachtondersteuning kun je in drie stan-
den regelen. In combinatie met de zes versnellingen 
heb je zo volop mogelijkheden om ontspannen te fiet-
sen. Het samenvouwen van de E-4motion Maxi gaat 
snel, maar de drie snelspanners voor het stuur, frame 
en zadelpen vergen wel kracht in de handen. 

silenT force 101
Prettig geprijsde vouwfiets met redelijke rijeigenschap-
pen. Door korte wielbasis zitten lange personen iets 
minder comfortabel. Hoogte van het zadel wel bere-
kend op personen met een lengte van boven de 185 
cm. Een display midden op het stuur geeft de restener-
gie aan en met een tuimelschakelaar bedien je de 
krachtondersteuning met keuze uit drie standen. De 
motor heeft veel power maar is ook goed hoorbaar. 
Voorzien van een eenvoudige schakelaar op het stuur 
voor de 6-versnellingsderailleur. Het samenvouwen 
van de fiets verloopt vlot, maar vergt door het eigen 
gewicht van 23 kg en de drie snelspanners wel de 

eco trAVELLEr
De ketting bij de Eco Traveller is als enige vouwfiets in 
deze test, compleet afgeschermd. Niet alleen qua 
onderhoud een groot voordeel, ook tijdens het vervoer 
en samenvouwen blijven handen en kleding ver-
schoond van smeervlekken. De fiets is perfect afge-
werkt en optimaal instelbaar, ook voor lange mensen. 
De accu is fraai onder de bagagedrager weggewerkt. De 
krachtondersteuning is instelbaar op vijf standen en 
kan worden gecombineerd met de Shimano Nexus 3 
versnellingsnaaf. De motor pakt de krachtondersteu-
ning mooi geleidelijk op, maar laat zich wel horen. Op 
het stuur zit nog een aparte fietscomputer. Bij het 

silenT force 201	SE	LcD
De Silent Force 201 heeft net als de 101 een wat korte 
wielbasis waardoor de zitpositie voor met name lange 
personen vrij krap is. De hoogte is wel berekend op 
lange benen. De rijeigenschappen zijn redelijk, de 
ondersteuning van de motor is direct vrij krachtig. Mid-
den op het stuur zit een fraai display waarop je de 
krachtondersteuning kunt regelen in zes stappen. 
Samenvouwen van stuur en frame is een eenvoudige 
klus, maar vergt wel enige kracht door het eigen 
gewicht van 23 kg en de drie snelspanners van het 
stuur, frame en zadelpen.

voor-
delige
KEUS

TesT
WINNAAR
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Beoordeling

samenvouwen	 	 	 	 	
rijeigenschappen	 	 	 	 	 �
zitpositie/instelbaarheid� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 85/42/67	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 23,7	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion/Polymeer36	V	10	Ah
accu	uitneembaar	
ja	 actieradius	 tot	70	km
versnellingen	 3,	Shimano	Nexus	
	 naafversnelling
remmen	 V-brake	voor,	rollerbrake	achter
Prijs	 €	1.549
i	 www.qwic.nl

Plus/min

	 moderne	vormgeving/design
	 rijeigenschappen
	 ruim	instelbaar	(185	cm	plus)
	 display
	 gewicht
	 geluid	motor

Plus/min

	 rijeigenschappen
	 samenvouwen
	 ruim	instelbaar	(185	cm	plus)
	 7	versnellingen
	 gewicht
	 geluid	motor

Beoordeling

samenvouwen� � � � � �
rijeigenschappen� � � � � �
zitpositie/instelbaarheid� � � � �

Technische gegevens

l/b/h	 80/40/70	cm		
frame	 aluminium
gewicht	 18,7	kg
wielmaat	 	 20	inch
motor	 	 250	W
accu	 Lithium-ion	Polymeer	24	V,	6	Ah
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	40	km
versnellingen	 7,	Shimano	Altus	
	 derailleur
remmen	 V-brake	voor/schijfrem	achter
Prijs	 1.499
i	 www.sparta.nl

Plus/min

	 vormgeving
	 rijeigenschappen
	 afwerking
	 ruim	instelbaar	(185	cm	plus)
	 motorgeluid
	 gewicht

Beoordeling

samenvouwen	 	 	 	 	
rijeigenschappen	 	 	 	 	 �
zitpositie/instelbaarheid� 	 	 	 	

Technische gegevens

l/b/h	 83/45/79	cm	
frame	 aluminium
gewicht	 24,5	kg
wielmaat	 20	inch
motor	 250	W
accu	 Lithium-ion	24	V,	10	Ah
accu	uitneembaar	 ja
actieradius	 tot	50	km
versnellingen	 6,	Shimano	tourney	
	 derailleur
remmen	 schijfrem	voor,	v-brake	achter
Prijs	 €	1.495
i	 www.solexworld.nl

Qwic	SMArt	E
Deze elektrische vouwfiets heeft een voordrager en is 
daarmee helemaal van deze tijd. Op het stuur zit een 
multifunctionele display met zes standen krachtonder-
steuning. De krachtige motor is vooral bij het wegrijden 
goed hoorbaar. Prima rijeigenschappen, mede dankzij 
de goede zitpositie. De fiets is niet optimaal opvouw-
baar omdat de voordrager bij het samenvouwen in de 
weg zit. De Smart-E heeft een luxe afmontage met echt 
leren zadel en leren handvatten en de fiets heeft een 
onderhoudsvrije Shimano 3-versnellingsnaaf. Het 
invouwen vergt enige kracht door het gewicht van de 
fiets. Wel voorzien van grote, soepele snelspanners.

sParTa	FOLD	E	 	
Moderne en vlotgelijnde vouwfiets, afgemonteerd met 
mooie onderdelen. Met een gewicht van 18,7 kg een 
van de lichtste e-vouwfietsen op de markt. De goede 
rijeigenschappen en zitpositie zorgen voor veel rijgenot. 
De accu is mooi in het frame weggewerkt. Echter, het 
uitnemen ervan is redelijk omslachtig. Met zeven ver-
snellingen en drie standen krachtondersteuning kun je 
op elk terrein uit de voeten. De Fold E is optimaal instel-
baar voor langere personen. Samenvouwen is een een-
voudige klus dankzij het lage eigen gewicht van de fiets 
en de soepel werkende snelspanners.  

velosolex
Zeer fraai vormgegeven en afgewerkte vouwfiets, ont-
worpen door de Italiaanse topdesigner Pininfarina. De 
rijeigenschappen van de Velosolex zijn prima en mede 
dankzij de verende voorvork en zadelpen heb je veel 
comfort. De fiets is voor alle lengten instelbaar. Met 
duidelijke display en zes standen krachtondersteuning. 
Hoorbare motor tijdens de eerste meters, daarna valt 
het geluid nagenoeg weg. Het samenvouwen is kinder-
lijk eenvoudig maar vergt de nodige energie door het 
gewicht en de drie snelspanners die veel kracht vergen. 
De Velosolex is verkrijgbaar in vier kleurcombinaties.

TesT
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