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E-bike verovert weg en werkplaats
ATC Arnhem-Nijmegen neemt e-fietsles

“Wie heeft er een e-bike”, vraagt In-
novam-tweewielertrainer Arnoud
Ouendag aan de zaal. Die is tot de
laatste stoel gevuld. Niet alleen met
ATC-leden uit Arnhem-Nijmegen,
maar ook met aankomend tweewie-
lertechnici van het RijnIJssel-college.
Niet meer dan vijf handen gaan om-
hoog. “Als ik over vijf jaar terugkom,
steekt minstens de helft van u zijn
hand op.” Hoe Ouendag dat zo zeker
weet? De groei in de verkoopcijfers
spreekt boekdelen: “89.000 e-bikes
verkocht in 2007, 134.000 in 2008,
153.000 in 2009”.
Het idee van de fiets met elektri-
sche trapondersteuning is al oud:
“Op 31 december 1895 kreeg
Ogden Bolton Jr. patent op een
‘6-pole brush-and-commutor DC
hub motor, mounted in the rear
wheel’ ”. Voor de huidige e-bike zijn
de inspanningen van fietsfabrikant
Sparta aan het einde van de vorige
eeuw relevanter. Op zoek naar een
opvolger voor de SpartaMet intro-
duceerde Sparta in 1998 de Pharos.
Ouendag: “Ik zal niet zeggen dat die
e-bike onooglijk was, maar hij was
wel heel herkenbaar”.
Inmiddels is er veel veranderd: “Mo-
derne e-bikes zijn nauwelijks nog te
onderscheiden van gewone fietsen,
ik kom ze tegen als stadsfietsen,
maar ook als vouwfietsen, als bak-
fietsen en zelfs als mountainbikes”.
En heel belangrijk: “In het verleden
kwam je niet verder dan 25 km. Nu
hebben e-bikes een actieradius van
60 km of meer. Bovendien gaat op-
laden nu in twee tot drie uur en kan
dat overal”.

E-bike is gewone fiets
Wat wij e-bike noemen staat in de
EN 15194-norm omschreven als
EPAC, een Electrically Power Assis-
ted Cycle. De elektromotor van zo’n
EPAC mag maximaal 250 Watt leve-

ren en moet zijn ondersteuning sta-
ken als de snelheid boven de 25
km/u komt of als de berijder stopt
met trappen.
Tegenover die beperkingen staan
ook voordelen: “De wetgever ziet
een EPAC als een gewone fiets. Dus:
geen kenteken en geen verplichte
verzekering”.
Zo’n ‘gewone’ fiets heeft wel een
paar afwijkende onderdelen: een
sensor die pedaalkracht of pedaal-

omwentelingen meet, een batterij,
een motor, een display en een 
regeleenheid. Die onderdelen zit-
ten bij de diverse e-bikes lang niet
altijd op dezelfde plaats. Ouendag
toont een Sparta met de batterij in
de framebuis en de motor, de regel-
eenheid en de sensor in de achter-
naaf. Nadeel van die opstelling is
dat er geen ruimte meer is voor ver-
snellingen in de achternaaf. Alhoe-
wel, Trek levert een model met

Sensor, regeleenheid, display, batterij, elektromotor: de e-bike bevat herkenbare techniek voor de
autotechnicus. Innovam-tweewielertrainer Arnoud Ouendag bespreekt de details.

motor en drieversnellingsnaaf in
het achterwiel. Het kan ook anders.
Ouendag toont een Giant met de
motor in de voornaaf, de sensor op
de trapas en batterij en regeleen-
heid onder de bagagedrager. Een
Gazelle wijkt daar weer vanaf met
zijn regeleenheid in de koplamp en
de sensor op de achterpat.

Pedaalkracht of rotatie
De achterpat? “Dat is het deel van
het frame waarin de achteras vast
zit, ook wel de drop-out”, legt Ouen-
dag speciaal voor de autotechnici
uit. Bij de Gazelle-fiets is die achter-
pat zwaarder uitgevoerd en voor-
zien van een open deel. “Als je
kracht uitoefent op de pedalen wil
de achteras naar voren en verbuigt
het open deel. De TM-sensor (Tor-
que Measurement) zit op het vaste
deel van de pat. Als de pat verbuigt
beweegt een magneetje in de TM-
sensor langs een Hall-element. De
spanning die het element opwekt is
afhankelijk van de positie van het
magneetje.”
Ouendag beschrijft niet alleen de
techniek, maar geeft meteen prakti-
sche werkplaatstips: “In oudere uit-
voeringen zat die TM-sensor vast
met één inbusboutje. Dat bood de
mogelijkheid van verstelling. De
nieuwste TM-sensoren zijn voorin-
gesteld en zitten met twee boutjes
vast”.
Al is de sensor enigszins afge-
schermd door de kettingkast, hij is
toch kwetsbaar op die plek. Syste-
men met een rekstrooksensor op de
achteras hebben dat nadeel niet:
“Alles zit netjes weggewerkt in de
achternaaf”. Maar let op: “Het rek-
strookje meet de torsie op de ach-
teras. Draai je de wielmoeren aan
dan tordeert de as ook. Dus werk
niet aan zo’n fiets zonder moment-
sleutel”.

Een E-bike, is dat niet oma’s laatste fiets voor haar rollator? Vergeet het maar! De e-bike is 

populair onder alle leeftijden en de verkopen groeien sneller dan de Chinese economie. Hoog

tijd voor een technische kennismaking.
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koolborstels. Op de uitgaande as zit
een sneldraaiend tandwieltje dat
een planetair tandwielstelsel aan-
drijft voor de juiste overbrengings-
verhouding”.
Trek gebruikt de motor ook als dy-
namo om remenergie te regenere-
ren. Giant deed dat ook, maar is er
van afgestapt. De winst in actiera-
dius bleek maar heel klein.
Het woord is genoemd, actieradius.
Een gevoelig punt bij elektrisch aan-
gedreven voertuigen. De ene e-
bike-rijder komt verder op dezelfde
fiets dan de ander. Hoe kan dat? “Er
zijn enorm veel factoren die de 
actieradius beïnvloeden”, legt Ouen-
dag uit. “De omgevingstemperatuur,
de wind, de rijsnelheid, de banden-
spanning, de ondergrond, de leeftijd
van de batterij, het rijgedrag van de
berijder, de mate van ondersteuning
die hij kiest op het display en na-
tuurlijk zijn gewicht.”
Ouendag gaat dieper in op de factor
‘Leeftijd batterij’: “Een moderne Li-
ion-batterij moet minimaal 500 vol-
ledige ladingen meegaan. Doe dat
keer 50 km en je komt op 25.000 km
levensduur. Wie van u rijdt dat in
een paar jaar?”
Behalve door gebruik slijt een batte-
rij door de tijd: “Door chemische ver-
oudering verliest een batterij ieder
jaar capaciteit. Na drie tot vijf jaar is

Praten over e-bikes is leuk. Ze zelf zien, voelen
en testen nog leuker. De zes demo’s van Mantel
Tweewielers uit Elst zijn de sterren van de
avond.

Giant brengt de sensor onder in de
trapas: “Ze gebruiken een soort
drukgroepje achter de crank. Hoe
meer kracht de fietser op de peda-
len zet, hoe verder de binnenring
zich verplaatst ten opzichte van een
spoel. Uit de spanning die dat veran-
derend magnetisch veld oplevert,
leidt de regeleenheid de pedaal-
kracht af. En zo weet hij hoeveel on-
dersteuning de motor moet gaan
geven”.
Behalve pedaalkrachtsensoren zijn
er rotatiesensoren: “Die werken net
als een fietscomputertje. Een mag-
neetplaatje op de trapas beweegt
langs een opnemer en wekt een
spanning op. Nadeel van zo’n rota-
tiesensor is dat de regeleenheid nu
alleen weet dat de fietser trapt. Hij
kan de mate van ondersteuning niet
baseren op de pedaalkracht en
geeft dus alles of niets”.

Hoe ver kom je?
Dan de motor: “Soms is het een per-
manent magneetmotortje, soms
een elektromagneet. Soms traditio-
neel met koolborstels, soms zonder

zo’n batterij dus echt aan vervanging
toe. En met een prijs van € 300 à
€ 400,- is dat wennen voor e-fiet-
sers”.
Overigens kan de gebruiker de che-
mische achteruitgang van de batte-
rij afremmen. Hoe? “Meestal advi-
seert de fabrikant: ‘hang de batterij
aan de lader, zodra de fiets niet in
gebruik is’. Het batterijmanagement
controleert de cellen en bepaalt dan
wanneer en hoe de batterij geladen
moet worden om hem in goede
conditie te houden.” 

Investeren in kennis 
Niet alleen voor de gebruiker, ook
voor de tweewielertechnicus brengt
de e-bike veranderingen met zich
mee. Simpel voorbeeld, de koplamp
werkt niet: “De fietsenmaker was ge-
wend om dan met een analoge mul-
timeter te meten of hij 6 Volt bij het
lampje had. Nu krijgt hij ineens een
heel vreemde waarde. Hoe dat kan?
Bij een e-bike verzorgt de 24 V bat-
terij de stroom voor het lampje. Dat
werkt met een duty cycle. Dat bete-
kent us af en toe een spannings-
piekje en dan weer een tijdje niets.
Als je dat wilt meten, dan heb je een
scoop nodig”.
En het kan nog erger: “Sommige
fietsenmakers zetten even een ge-
lijkspanning van 6 V op de contac-
ten om te kijken of het lampje het
doet. Als je dat nu doet, moet je Ga-
zelle bellen om te vragen of ze je
een nieuwe regeleenheid willen stu-
ren”.
Ook het repareren van stroomdraad-
jes moet ineens anders: “Zo’n TM-
sensor heeft zijn werkgebied rond
de 1,5 V. Heeft een slecht gerepa-
reerd draadje na reparatie een flinke
overgangsweerstand, dan krijgt de
regeleenheid een verkeerde waarde
door. De trapondersteuning werkt
dan ineens anders dan bedoeld of
helemaal niet meer”.

 Diagnosetechnicus
Net als de autotechnicus heeft nu
ook de tweewielertechnicus een
 diagnosesysteem nodig: “Giant
heeft een systeem met knipperco-
des op het display”. Het kan nog
veel geavanceerder: “We hebben

Elektromotor in de wielnaaf met een planetair
stelsel om het ringwiel de juiste snelheid mee
te geven.

TM-sensor op de rechterachterpat van een
 Gazelle. De sleuf staat toe dat de ketting de
achteras een fractie naar voren trekt. Die ver-
plaatsing is een maat voor de uitgeoefende
 pedaalkracht.
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E-bike te duur? Een standaardfiets ombouwen kan ook. Maar let op: kan het frame de zwaardere
belasting aan?

E-bike tuning? Jazeker, de tweewielertechnicus past het karakter van de trapondersteuning aan de
wens van de klant aan.

Twee stekkers los, interface ertussen en uitlezen op de laptop.

geen EOBD-stekker op de fiets,
maar twee stekkers los, interface
ertussen en uitlezen op de laptop
doen we al wel”. En de mogelijkhe-
den zijn groot: “Je kunt gegevens
uitlezen als: Welke softwareversie
staat erop? Wat is de vullingsgraad
van de batterij? Hoeveel Ah is er
geladen? Hoeveel procent van de
tijd staat de batterij aan de lader?”
En zo zijn nog veel meer gegevens
over het gebruik van de fiets uit te
lezen en eventueel uit te printen.
“Handig als de klant zegt: ‘Hoe kan
het dat mijn batterij steeds sneller
leeg is? Ik heb hem altijd aan de
lader, echt altijd.’ Het uitgeprinte 
diagnoseformulier vertelt dan of
het echt zo is, dat voorkomt discus-
sie.”
Daarnaast zijn natuurlijk foutcodes
uit te lezen: “E14, ‘display onbekend’
kwam voorheen wel eens voor bij
Sparta. Een echtpaar kocht voor
ieder een e-bike, maakte een ritje op
de Veluwe, even koffiedrinken, dis-
playtjes op tafel en daarna weer

door. Maar geen trapondersteuning
meer. Oorzaak: het verkeerde dis-
play terug op de verkeerde fiets,
foutcode E14. Tegenwoordig komt
het niet meer voor. Op één fiets kun-
nen nu meerdere displays worden
ingeleerd”.
Natuurlijk is zo ook het werkplaats-
handboek digitaal beschikbaar, en
bij het rijklaar maken kalibreert de
tweewielerspecialist de motor met
de laptop. Hij kan de motor zelfs
‘tunen’: “De software van Sparta bij-
voorbeeld biedt de mogelijkheid
om het karakter van de ondersteu-
ning te regelen. Veel kracht bij lage
snelheid om snel weg te zijn, of juist
meer ondersteuning op hogere
snelheid”.
Met de software van ondermeer de
Gazelle Innergy maakt de fietstech-
niek zelfs een complete analyse van
de toestand van de batterij, tot en
met de spanning van iedere cel af-
zonderlijk. 
Kortom, de e-bike is een revolutie
op de weg én in de werkplaats.

High tech op twee wielen, accu-analyse per cel.
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Wielrennen op een e-bike
E-bike alleen voor bejaarden? Niet echt, er gaan geruchten dat de Zwitserse wielrenner
Fabian Cancellara dit seizoen Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen won op een ge-
camoufleerde e-bike. Mechanische doping of onzin? Bekijk de video in het maanddossier
www.amt.nl/december2010 en oordeel zelf.
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