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QWIC lanceert 3 nieuwe speed pedelecs 
QWIC breidt de Performance serie uit met drie gloednieuwe speedbikes, en dit met de focus op design, 
hoogwaardige componenten en uitzonderlijke prestaties. De speed pedelecs zijn verkrijgbaar vanaf mei 2019 
en zijn perfect afgestemd op de wensen van de ultieme sportieve fietser. 

De meeste elektrische fietsen zijn wettelijk begrensd op 25km/h. Maar voor wie opzoek is naar sneller vervoer, 

heeft QWIC een nieuwe categorie e-bikes in petto; een nieuwe editie speedbikes. De Nederlandse fietsfabrikant  

lanceerde eind 2018 drie gloednieuwe speed pedelecs, die leverbaar zullen zijn vanaf mei 2019.  

Deze sportieve fietsexemplaren zijn voornamelijk gericht op het woon-werkverkeer met sportiviteit en innovatie 

als uitgangspunt. “Met de ontwikkeling van deze nieuwe modellen richtten we ons op pure vakmanschap en 

verwerkten we de beste technieken en innovaties die we de afgelopen jaren aangeleerd hebben” aldus QWIC.  

De speedbikes halen een topsnelheid tot 45km/h en gaan hand in hand met veiligheid. Zo zijn de speedbikes 

voorzien van hydraulische schijfremmen, claxon, zijspiegel, remlicht, zadelvering en antislip pedalen. Net zoals 

de meeste speedbikes, zijn de nieuwe fietsen van QWIC zeer geschikt voor zowel een vlak, licht glooiend als 

heuvelachtig gebied.  

Performance MA11 Speed – Voor unieke fietsprestaties 

Dankzij de krachtigste middenmotor op de markt is de Performance MA11 Speed een speedbike met 

uitzonderlijke prestaties. Meer zelfs, deze speedbike is volgens QWIC de best-in-class speedbike voor woon-

werkverkeer en overigens ook de meest complete speedbike op de markt. In de ontwikkeling van de Performance 

MA11 Speed was het voor QWIC heel belangrijk dat hoge fietssnelheden ervaren moeten worden met een hoog 

comfortgehalte. Daarom is de fiets uitgerust met luxe en zeer kwaliteitsvolle fietscomponenten. Verder bevat 

deze moderne speedbike de Gates riemaandrijving en de Shimano Alfine 11-speed naafversnelling, deze 

elementen maken de e-bike zeer onderhoudsvriendelijk.   

De Performance MA11 Speed komt op de markt met een prijs vanaf €4.799,-. 

Performance MD11 Speed -  Een speedbike voor sportieve uitdagingen 

De Performance MD11 Speed behaalt dankzij de krachtige Brose middenmotor topsnelheden die uitstekend van 

pas komen voor sportieve fietsliefhebbers. De speedbike onderscheidt zich van de rest door een ideale 

gewichtsverdeling die uitstekend past in een heuvelachtige omgeving. Door het hoge schakelbereik en de 

Shimano SLX 11-speed derailleurversnelling fietst de speedbike heel licht.  

De Performance MD11 Speed komt op de markt met een prijs vanaf €4.299,-. 

Performance RD11 Speed – Hoog comfort en hoge snelheden gaan hand in hand 

De Performance RD11 Speed is de opvolger van de prijswinnende RD10 Speed met een nog krachtigere 

achterwielaandrijving. Daarnaast scoort de e-bike hoog op design, prestatie en acceleratie. Wat de elektrische 

fiets verder uniek maakt, is het ervaren van een extreem hoog comfort tijdens het fietsen, ook bij hoge 

snelheden. Dit maakt de speedbike zeer geschikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Net zoals de 

Performance MD11, heeft deze speed pedelec een groot schakelbereik dankzij een 11-speed 

derailleurversnelling.  

De Performance RD11 Speed komt op de markt met een prijs vanaf €3.899,-.  
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Accukeuze  

Doordat speedbikes meer energie vragen dan gewone elektrische fietsen, raadt QWIC aan om voor een 735 Wh 

accu te kiezen. Dankzij een grotere accucapaciteit komt er namelijk nog meer vermogen vrij, wat zorgt voor 

hogere snelheden en een groter bereik. De nieuwe speedbike modellen beschikken daarnaast, net zoals andere, 

opnieuw over een mooi weggewerkte accu in het frame. De accu is eenvoudig uitneembaar en kun je makkelijk 

dragen om thuis of op het werk op te laden.  

 

 

Contact voor redactie 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderstaande persoon. De digitale 

versie van dit persbericht en beeldmateriaal vindt u op qwic.nl/pers. 
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