
De 
slijtagedelen 

De 
trapfrequentie

Een band slijt ongelijkmatig, wat meer wrijving kan veroorzaken 
en meer energie kan verbruiken.

 Hoe nieuwer de slijtagedelen zijn en hoe beter ze onderhouden 
zijn, des te minder wrijving en energieverlies er ontstaat.

De lagers van de wielen 
moeten altijd goed gesmeerd 

zijn en goed afgesteld zijn. 

Een goed gesmeerde ketting 
en remmen, die niet slepen, 
zijn een zegen voor de accu.

Hoe hoger de trapfrequentie met dezelfde 
kracht, des te kleiner de ondersteuning. Dat 

vertaalt zich in een groter bereik.

Hoe groter de luchtweerstand, des te meer energie je nodig 
hebt om je e-bike te bewegen.

Veel lagen kledij in de 
winter zorgen eveneens voor 
een grotere luchtweerstand 

en dus een groter 
energieverbruik.

Niet enkel chauffeurs van auto’s ergeren zich 
aan ‘stop-and-go’, ook de accu van je e-bike 

ontlaadt sneller als je vaak stopt.

Een hoger ondersteuningsniveau doet ook het 
energieverbruik stijgen.

Het wrijvingsverlies ligt op 1 à 3 % bij een 
derailleur. Bij een extreem scheef lopende 
ketting kan dit echter oplopen tot wel 8 %.

Een bijzonder rechte zitpositie creëert meer luchtweerstand en 
vergt meer van de accu. Over het algemeen is het zo dat hoe 

dieper het stuur ingesteld is tegenover het zadel, hoe lager het 
energieverbruik is.

Hoe meer hoogtemeters,
des te minder bereik.

De 
banden 

8

De luchtweerstand 4

De 
schakeling

13

11
Constant tempo

12

Stromer speed pedelecs 
ondersteunen en ontzien de 
remmen bij langere ritten bergaf-
waarts in de recuperatiemodus.

Hoe hoger de gevoeligheid van de koppelsensor ingesteld is, des 
te groter is ook de ondersteuning van de motor. Dat verkleint 
echter het bereik. Is de gevoeligheid lager ingesteld, dan ver-

groot dat het bereik merkbaar.

Het bereik van de e-bikeaccu kan door recuperatie tot wel 
20 % vergroot worden.
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De ondergrond

6Een gladde, intacte ondergrond creëert 
minder weerstand, waardoor minder 

energie nodig is.

Hoe hoger de 
bandenspanning is, des te 

minder rolweerstand er 
is en des te lager het 

energieverbruik.* 

* Houd rekening met onze bandenspanning-
aanbeveling die in het accuvak van je Stromer 

staat vermeld. Bij huidige modellen met 
27,5”-banden bedraagt die 2,2 bar (32 psi). 
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Hoe meer gewicht de s-pedelec moet dragen, des te meer 
energie nodig is om hem in beweging te krijgen.

Wist je dit al? Vanaf een snelheid van 20 km/u is niet langer 
het gewicht, maar de luchtweerstand de factor die de grootste 

invloed uitoefent op het energieverbruik.

Hoe kouder het is, des te langzamer de elektrolyten in de accu 
bewegen – lees: des te minder energie die kan leveren.

Opladen en opslaan
 van de accu: best aan 

10 tot 20 °C.

Het acculaadniveau bij 
langdurige opslag (bv. tijdens 

de winter) moet tussen 
40 % en 60 % bedragen. 

Bergop versnellen vergt veel van de accu. Beter 
is om een constante snelheid aan te houden.
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Accu: nice to know 

Bij de productie van de accu gebruikt Stromer enkel batterijcellen van bekende
fabrikanten. 

De ene accu is de andere niet. Het BMS (Battery Management System) heeft een 
grote invloed op het bereik van een e-bike. 

Stromer biedt slimme accu’s aan. Via OMNI en de app zijn zowel het acculaadniveau 
als de toestand van de accu zichtbaar. 

De levensduur van de accu kan worden verlengd, als de accu niet volledig leeggereden 
wordt. Laad hem zo veel mogelijk tussendoor op!

Met een achterwielmotor (bv. de Syno Sport) geraak je 10 % verder. Hij verbruikt slechts 
6,7 Wh/km, terwijl een middenmotor gemiddeld 7,5 Wh/km verbruikt.

Opladen, insteken 
en start! 

Een van de belangrijkste vragen over e-bikes: 
hoe ver geraak ik met mijn accu? 

Ver, als je deze rekening houdt met de 
volgende invloedsfactoren. 

Accubereik – de invloedsfactoren
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Tegenwind zorgt voor 
weerstand, rugwind vergroot 

het bereik. 
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