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TECHNIEK
Veel autotechniek in moderne fiets

Wordt de fiets hét middel om iets
te doen aan de dicht slibbende ste-
den? Als het aan de fietsindustrie
ligt wel, zij verrichten tal van in-
spanningen om het fietsen zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. Al-
lereerst door een grote lobby uit te
oefenen om de aanschaf van de
fiets via de werkgever financieel
aantrekkelijk te maken. Daarnaast
evolueert de fiets, fietsen wordt
leuker en ‘gaat’ steeds makkelijker.

Licht en automatisch
De eerste in het oog springende
vooruitgang is de toepassing van
lichtere materialen. Fietsen ge-

construeerd van aluminium zijn
geen unicum meer, zelfs modellen
van composiet materialen zijn
mondjesmaat te krijgen, alhoewel
prijs en verwerking nog steeds pro-
blematisch zijn.

Voor het ideaal afstemmen op
de omstandigheden zijn versnellin-
gen een must. Een fiets met drie
versnellingen telt tegenwoordig
niet meer mee, de technici zijn in
staat om zeven en zelfs twaalf
overbrengingen onder te brengen
in de achternaaf. Die verschillen in
overbrengingsverhouding worden
gerealiseerd met planetaire tand-
wielstelsels.

De gangwissel geschiedt nu nog
manueel, de automatische syste-
men liggen echter al in de winkel.
En net zoals bij de automotive in-
dustrie is het uitgangspunt een ‘ge-
wone’ versnellingsbak met daarop
een aangestuurde stappenmotor.

Die versnellingsnaven werken
absoluut storingsvrij maar ze ken-
nen wel wat nadelen. In de eerste
plaats is het aantal versnellingen
beperkt, alhoewel je je misschien
moet afvragen wie 21 versnellin-
gen daadwerkelijk gebruikt. Maar
een groter nadeel is het rendement,
het verschil tussen het vermogen
aan de trappers en aan het wiel is

aanzienlijk.
Efficiënter is het gangwisselsys-

teem met de tandwielcassettes en
derailleurschakeling. Ook hier zijn
de eerste automatische systemen
gesignaleerd. Op de onlangs ge-
houden FietsRAI zag het systeem
van Browning publiekelijk het le-
venslicht. Het systeem heeft in
zich dat het maximaal 12 versnel-
lingen kan schakelen. Het schakel-
programma is in eerste instantie
voorgeprogrammeerd, maar de
persoonlijke voorkeur is in te voe-
ren. Het regelbrein houdt het laat-
ste schakelritme in het geheugen.

Fietsen wordt comfortabeler en meer relaxed

Altijd voor de wind
Een automatisch gangwisselsysteem, schijfremmen voor en achter, automati-

sche instelling van demping, foutcodes uitlezen, ja zelfs een ‘bi-fuel’ systeem

zijn te vinden op een moderne fiets. Fietsen wordt (technisch) leuk, ook als je 

tegenwind hebt.

Shimano, leverancier van fiets-
componenten, laat met de Nexave
C910 onderdelenlijn zien wat men
de komende jaren aan comfort en
veiligheid kan verwachten op een
moderne lichtgewicht fiets.Dit be-
helst adaptieve voor- en achterve-
ring,uiteraard voor en achter
schijfremmen,een automatisch
schakelend versnellingssysteem
dat eventueel met knoppen op het
stuur te manipuleren is,een cen-
traal geplaatst controle- en infor-
matiepaneel op het stuur;kortom,
het lijkt wel een moderne auto!
FOTO:SHIMANO
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Geïntegreerde dynamo
Veel aandacht in de moderne fiets
is er ook voor de veiligheid en de
ergonomie; een goede houding met
alle bedieningsattributen onder
handbereik zijn onontbeerlijk. Op
een moderne fiets hoeft u niet meer
de dynamo op de voorband te zet-
ten, deze is geïntegreerd in de
voorwielnaaf, ontsteken van het
licht gaat met een knopje aan het
stuur. En het achterlicht heeft bat-
terijvoeding, dan is men automa-
tisch verlost van allerlei vervelen-
de storingen en brandt het licht
ook bij stilstand.

Instelbare demping
Een ander comfort verhogend ac-
cessoire is vering. Nu zijn er al
fietsen die hiermee zijn uitgerust,
maar deze hebben als groot nadeel
dat de demping ‘moeilijk’ is in te
stellen. Ideaal zou dus een vering
met automatische demperinstelling
zijn. Wel, ook dat staat op het punt
om de markt te betreden.

Shimano komt volgend jaar met
een nieuwe onderdelenlijn, de
Nexave C910, die eigenlijk alle
hierboven beschreven noviteiten in
zich draagt, een automatisch scha-
kelende aandrijflijn met maar liefst
16 versnellingen met uiteraard ver-
schillende programma’s, een auto-
matisch instelbare demping van
zowel de hydraulisch verende
voorvork als de luchtgeveerde ach-
terbrug. De achterliggende ge-
dachte is dat op het moment dat de
snelheid laag is (bijvoorbeeld tij-
dens wegrijden of het bestijgen
van een heuvel) alle energie ten
goede moet komen aan de aandrij-
ving.

De demperinstelling is gekop-
peld aan de versnelling waarin ge-
reden wordt, deze correspondeert

Een dergelijke Nexus
versnellingsnaaf van
Shimano wordt door
een groot aantal fiets-
merken gebruikt.De naaf is ver-
krijgbaar met drie,vier of zeven
versnellingen,de verschillende
overbrengingsverhoudingen wor-
den gerealiseerd door planetaire
tandwieloverbrengingen.
FOTO:SHIMANO

Wat dacht u van een automatisch
schakelende versnellingsnaaf.
Onder andere Shimano levert
deze in de vorm van de Nexus
Auto-D.Naast de reguliere naaf
(drie,vijf of zeven versnellingen)
bestaat het uit een schakelmotor
die op de naaf gemonteerd wordt,
een snelheidssensor die de infor-
matie door geeft aan de bestu-
ringsunit,een batterij die zorgt
voor de energie en een display dat
de fietser van de nodige informa-
tie voorziet en waarmee hij zijn ge-
wenste schakelprogramma kan
instellen.
FOTO:SHIMANO

Het Auto-D display kent twee auto-
matisch schakelende program-
ma’s,normaal en sportief. In de M
modus kan de fietser manueel
schakelen,zeg maar sequentieel
met de twee ‘driehoekjes’onder de
draaiknop.
FOTO:SHIMANO

De onderdelen behorend tot de Nexave
C910 die verantwoordelijk zijn voor het
automatisch schakelen en het automa-
tisch instellen van de demping.De ver-
wachting is dat het volgend jaar op de
markt komt.
FOTO:SHIMANO

De SmartBAR van Sram is een geïntegreerd besturingssysteem waarin
fietscomputer,verlichting,spiegels,schakelaars,remmen en een bel(!)
zijn opgenomen.De stuurpen is zo geconstrueerd dat iedere gewenste
hoogte, lengte en stuurhoek is in te stellen.
FOTO:SRAM

Sram levert een naaf (Sparc) die
naast vijf versnellingen een on-
dersteunend aandrijfsysteem in
zich bergt.Deze door een micro-
processor aangestuurde motor
‘draait’op 12 V en geeft de totale
naaf inclusief versnellingen een
diameter van slechts 135 mm.
FOTO:SRAM
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op zijn beurt weer met de gereden
snelheid.

Het mooie is dat beide systemen
met elkaar communiceren. Of dat
gemeengoed gaat worden is dubi-
eus. Het gros van de fietsproducen-
ten stelt zijn fiets samen uit onder-
delen van verschillende herkomst
en of deze afzonderlijke compo-
nenten ook op elkaar afgestemd
kunnen worden is maar zeer de
vraag.

Bi-fuel systeem
Kenmerkend van alle hierboven
beschreven technieken is dat de
fietser nog steeds zelf alle energie
moet opbrengen. Nu kennen we al
sinds jaar en dag de Spartamet, een
fiets voorzien van een tweetakt
motortje. Echter, een dergelijk pro-
duct heeft meer raakvlakken met
een bromfiets dan met een fiets,
het is dan ook altijd verplicht deze
‘fietsen’ te voorzien van een kente-
ken. Andere nadelen zijn het ge-
wicht, het lawaai en de uitlaatgas-
sen van de verbrandingsmotor.

Die nadelen kennen de zoge-
naamde e-bikes niet. Even voor de
goede orde; een e-bike is een po-
wer ondersteunde fiets voorzien
van batterij, elektromotor en regel-
unit. De regelunit meet hoeveel
koppel de fietser opbrengt en voegt
daar, afhankelijk van de snelheid,
een evenredig of in sommige ge-
vallen (afhankelijk van het merk)
een groter koppel aan toe. In de
praktijk betekent dit bijvoorbeeld
dat het heuvel op of tegen de wind
in fietsen kinderspel wordt.

E-bikes zijn er in twee uitvoe-
ringen, één met de motor in de
naaf en één met de motor op de
plek van de crank. De fietsprodu-
centen betrekken hun ‘motoren’ bij
derden zoals Yamaha, Antec, Sachs
of Panasonic.

Kijken we naar de e-bike met de
motor op de plek van de crank dan
zien we dat op de trapas de satel-
lietdrager van een planetair tand-
wielstelsel is gemonteerd. Deze is
geïntegreerd in de aandrijfunit
waar ook de aandrijving van de
motor op is gemonteerd. Deze unit
drijft het voorste kettingwiel aan.

Qua regeling zijn er een snel-
heids- en momentsensor in het
blok opgenomen. Eerstgenoemde

dient ervoor dat tot 15 km/h de
motor een zelfde koppel levert als
de fietser (1:1), van 15 tot 24 km/h
wordt het geleverde koppel propor-
tioneel afgebouwd.

De momentsensor meet het door
de fietser opgebrachte koppel en
geeft deze waarde door aan de re-
gelunit. U moet deze sensor zien
als een veer die weggedrukt wordt
in een huis en dit vertaalt in een
bepaalde weerstandswaarde.

De regelaar stuurt de motor aan.
Dit door de pulsbreedte van het
signaal te veranderen waardoor de
gemiddelde spanning op de motor
varieert. De maximale spanning
bedraagt bij Yamaha 24 Volt.

De naafmotoren werken eigen-
lijk op een soortgelijke wijze. Via
een momentsensor, de regelelek-

tronica en de motor wordt een va-
riabel vermogen afgegeven.

Moeilijk product
De e-bikes zijn al geruime tijd op
de markt maar van een echte hype
kun je tot op heden nog niet spre-
ken. Een moeilijk punt is de ver-
koop van een dergelijk product. De
enige manier om succesvol te zijn
is de klant in staat te stellen een
proefrit te maken, maar dan moet
je wel demomodellen hebben.

En om maar met de grootste el-
lende te beëindigen: de accu. De
industrie gebruikt hoofdzakelijk
Ni-cad batterijen, deze vereisen
absoluut een bepaalde behandel-
wijze. Yamaha bijvoorbeeld heeft
op de lader een zogenaamde re-
freshfunctie. Dit is een speciaal
programma waarbij het pakket
eerst gecontroleerd leeg ‘gezogen’
wordt en vervolgens weer 100%
geladen. De gebruiker moet zelf,
na een aantal laadcycli, deze func-

tie activeren. Bij de nieuwe model-
len geschiedt dit geheel automa-
tisch, de lader bezit een geheugen,
bepaalt hoe vaak er geladen is en
refresht wanneer nodig. Het
nieuwste type heeft ook een moge-
lijkheid om de opgeslagen foutco-
des van de motor uit te lezen.

De capaciteit van de accu be-
paalt voor een groot deel de actie-
radius. Maar meer nog zijn het de
externe omstandigheden die het
aantal ondersteunde kilometers be-
palen. Veel tegenwind, heuvelach-
tig terrein of het (weg)rijden in te
hoge versnellingen doen het aantal
comfortabele kilometers drastisch
slinken. Vandaar dat zeker dit type
fiets ‘schreeuwt’ om een automa-
tisch schakelsysteem. Het mooiste
zou zijn indien deze communiceert
met de regelunit van de motor. Of
hebben we het dan over autotech-
niek?

Hans Doornbos
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Het zwakke punt van de Power As-
sist Systemen (van welk merk dan
ook) zijn en blijven voorlopig de
batterijen.Om de negatieve gevol-
gen van verkeerd gebruik zoveel
mogelijk te elimineren heeft Yama-
ha in hun oplaadapparaat een re-
freshfunctie ingebouwd.Ook de
foutcodes zijn met dit apparaat uit
te lezen.
FOTO:YAMAHA

De mogelijkheden van een Power
Assist System zijn eigenlijk onbe-
grensd,overal waar men fysieke
kracht tekort komt kan PAS bij-
springen.
FOTO:YAMAHA

Alle onderdelen die nodig zijn om
van een fiets een Power Assist
System (PAS) te maken.De motor
inclusief microprocessor is opge-
nomen in de naaf,de zogenoemde
torque sensor zit op de crank.
FOTO:YAMAHA

Yamaha heeft het Power Assist
System voor het eerst geïntrodu-
ceerd als een complete mo-
tor.Deze is in het frame op-
genomen en zit op de plek
van de crank.De naafmotor
die elders op deze pagina’s
staat afgebeeld komt vol-
gend jaar op de markt.
FOTO:YAMAHA
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