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QWIC presenteert nieuwe Premium i Serie; een
grote stap binnen de Premium Serie
Voor het komend seizoen lanceert QWIC de gloednieuwe Premium i Serie en zet daarmee een
grote stap binnen haar assortiment van Premium fietsen. Voor de eerste keer sinds de lancering
van de Premium Serie in 2013 verhuist een van de belangrijkste en kenmerkende componenten
van de fiets: de accu gaat van de bagagedrager naar het frame.
In 2013 lanceerde de Nederlandse fietsenfabrikant de eerste generatie Premium fietsen. Deze
productklasse kan men tot op vandaag herkennen aan de smooth-welded frames, stille motoren en
grote sterke accu’s. Deze serie werd door de jaren heen verder ontwikkeld door toevoegingen als de
Bafang en Brose middenmotoren, hydraulische schrijfremmen en riemaandrijvingen.
‘Naast deze steeds evoluerende e-bike serie, hebben we een nieuwe Premium Serie ontwikkeld
waarin we een wel heel grote stap genomen hebben’ aldus Jos Schutte, teamleider van Product
Management in Research & Development bij QWIC. ‘We kozen er namelijk voor om een van de
belangrijkste en meest kenmerkende elementen te verhuizen: de accu gaat bij de Premium i Serie
van de bagagedrager naar het frame.’
De Premium i Serie van QWIC komt naast de huidige Premium Serie te staan. ‘Kiezen onze klanten
voor een Premium fiets, krijgen ze op deze manier als het ware eerst de keuze tussen de mooist
weggewerkte accu of de grootste actieradius.’ Aldus Schutte.
Premium i Serie
De Premium i Serie bestaat uit vijf verschillende fietsen die naast een mooi geïntegreerde accu,
uitgevoerd zijn met de standaard specificaties die elke Premium fiets met zich mee brengt. Welke
van deze vijf fietsen het best aan iemands eisen voldoet, hangt af van de gewenste kracht van de
motor, soort versnelling, sensor, overbrenging en het soort display.
Nieuwe Bafang middenmotoren
De Premium i fietsen zijn voorzien van de nieuwste generatie Bafang motoren; de Bafang M300 en
de Bafang M420. Deze zijn even krachtig als hun voorgangers, maar zijn kleiner, lichter en stiller. De
fietsmodellen met de Bafang M420 motor zijn voorzien van een luxe kleurendisplay. Deze interface is
samen met Bafang ontwikkeld en is geheel in QWIC stijl.
Accu
Net zoals bij alle andere fietsen van QWIC heeft men de mogelijkheid om de accucapaciteit zelf te
kiezen. Standaard komen de Premium i fietsen met een accu van 400 Wh. Een grotere actieradius is
echter mogelijk met een 540 Wh accu. Deze is van buiten even groot en zwaar, maar heeft een
grotere energiedichtheid. Dit komt door het gebruik van nieuwe beschikbare accucellen die reeds
ontwikkeld zijn voor elektrische auto’s. Deze desbetreffende cellen worden 21.700 cellen genoemd
en maken het mogelijk om meer energie kwijt te kunnen in dezelfde ruimte.
Een nieuwe serie betekent een nieuwe styling én kleuren
De welgekende Premium fietsen van QWIC ondergingen binnen deze nieuwe serie een behoorlijke
facelift. Zo werden de kunststof SKS spatborden vervangen door sterke aluminium spatborden.

Ook andere uiterlijke kenmerken kregen een metamorfose. De Premium i fietsen zijn voorzien van
nieuwe kunstlederen handvatten en zadels met stiksels. Deze onderdelen zijn mooi afgestemd op de
verschillende kleuren van de frames en banden. Ook brengt QWIC met de Premium i drie nieuwe
trendy kleurenstellingen: Wallnut-brown, Maple-sand en Timber-green.
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