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Ruime tijd speelde
Giant een toon-

aangevende rol op het
gebied van mountain-
bikes (MTB’s) en All
Terrain Bikes (ATB’s),
maar inmiddels worden
deze fietsen ook ge-
maakt en geleverd door
andere fietsfabrikanten.
De W-serie van
Gazelle en de AM-serie
van Batavus bijvoor-
beeld zijn uitermate
geschikt voor stevige
offroad ritten. Qua
prijs-kwaliteitverhou-
ding en fietscomfort

liggen de modellen van
beide merken niet ver
uit elkaar. De W-5 van
Gazelle fietst soepel en
stuurt, door zijn com-
pacte geometrie, lekker
wendbaar. Het model
heeft een aluminium
frame en is uitgerust
met een verende voor-
vork. Ideaal voor opti-
male controle bij steile
afdalingen en oneffen-
heden in de weg. De
vering kan met een
simpele handeling
worden vastgezet.
Dat is handig tij-
dens het fietsen op
asfalt, want dan
verspil je met een
vering onnodig
veel energie. Met
de 27 versnellingen
van de W-5 is het
snel en gemakkelijk
schakelen. Al is een
helling nog zo steil, je
klimt er moeiteloos te-
genop. De MTB is door

zijn stoere en sportieve
uitstraling een lust voor
het oog. Nog lichter en
verfijnder is ATB Bata-
vus AM 650 met een
frame van carbon.
Maar deze is een stuk
duurder en vooral inte-
ressant voor de topspor-
ter of serieuze amateur.

GazelleW-5
in het kort
Uitvoering: 27 versnel-
lingen met XT derailleur
en LX hydraulische dual
control schijfremmen
(V27d).Gewicht: 12,2
kg.Kleur: saffier zwart
mat.Adviesprijs: € 1149
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Lekker wendbaar
& een strak design!

MTB-code!
Op dit moment zijn er
zo’n 97 permanente
MTB/ATB-routes in
Nederland. In moeilijk-
heidsgraad variëren ze
van gemakkelijk tot
zeer zwaar. Om te
voorkomen dat andere
recreanten last onder-
vinden van offroad-
fietsers is er een aantal
regels vastgesteld dat
staat vermeld in de
MTB Off the Road
Code. Meer informatie
hierover vind je terug
op www.mtbroutes.nl.
Op deze website staat
ook een overzicht van
routes in Nederland
met uitgebreide route-
beschrijvingen.
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Orange Innergy
smaakt absoluut
naar meer.
De fiets ligt stevig
op de weg en fietst
soepel. Je kunt zelf
bepalen hoeveel
trapondersteuning je
wilt. In prijs, kwaliteit
en fietscomfort liggen
de Gazelle Orange
Innergy en de Batavus
Padova Easy niet ver
uit elkaar. De Orange
Innergy heeft echter
een dichte kettingkast,
wat minder onderhoud
vergt. De uitneembare

Gemakkelijk
in beweging!
Niet alleen 55-plussers,
ook steeds meer
jongvolwassenen pro-
fiteren van de voorde-
len van elektrische
trapondersteuning.
En eerlijk is eerlijk,
fietsen op een e-bike
is een fantastische
ervaring! Of je nu
een helling trotseert
of wordt geplaagd
door tegenwind.
Andere fietsers haal
je fluitend in. Een
proefrit op de Gazelle

Trendy bakfiets! Geen
kinderen meer achter in de fietskar,
maar gewoon voor in de bak! Handig

en overzichtelijk! De Gazelle is
trendsetter met de Cabby: niet meer
hijgen en puffen om een zware hou-
ten bakfiets vooruit te krijgen. Deze
bakfiets is ultralight. Heel handig is
de inklapbare en afneembare bak.

Deze kun je voorzien van een bankje
met veiligheidsgordels voor twee

kinderen. Daarnaast is er nog genoeg
ruimte over voor een picknickmand
of boodschappentas. Voor slechte

weersomstandigheden heeft Gazelle
een regenscherm ontwikkeld, die de
kinderen tijdens het fietsen droog-

houdt. Adviesprijs: 1299 euro.

accu van de Orange
Innergy is weggewerkt
in de bagagedrager,
maar wel zichtbaar.
Batavus heeft dat
chiquer aangepakt
door de accu van de
Padova Easy in het
frame te verwerken.
Een stopcontact
in de schuur is dan
wel noodzakelijk,
want de accu is
niet uitneembaar.
E-bikes zijn door het
gewicht van de accu
zwaarder dan normale
fietsen.
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Gazelle Orange Innergy
(foto)Uitvoering: 8 ver-
snellingen.Gewicht: 26,8
kg. Actieradius 50-75 km.
Adviesprijs: vanaf € 1949

Batavus Padova Easy City,
Sportive en Royal Class
Uitvoering: 7 versnellingen.
Gewicht: 29,4. Actieradius
gemiddeld 60 km.
Adviesprijs: vanaf € 1999

Veiligheid en comfort Een fietshelm
is voor offroadrijders niet wettelijk
verplicht, maar wel aan te bevelen in ver-
band met de veiligheid. ATB-schoenen
zijn nuttig voor een goede grip op de
pedalen. Ze zijn sterk, licht van gewicht
en je kunt er bovendien lekker mee wan-
delen. Sommige mensen zweren bij het
klikschoensysteem met bijbehorende
trapper. Het voordeel hiervan is dat je er
opwaartse en neerwaartse kracht mee
op de pedalen kunt zetten. Ook glijd je
minder snel van de trapper waarmee een
onnodige valpartij wordt voorkomen.
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