
 13 september 2021, 11:24 (CEST)

We zitten vol energie.
Waarom de Power 1 - onze nieuwe urban e-bike - de groei van
electrische fietsen in Europa een powerboost gaat geven.

Iedereen gaat ergens heen. Maar tegenwoordig willen we er allemaal sneller zijn. En

makkelijker. En zonder nog meer schade aan de planeet toe te brengen. De vraag naar e-bikes is

nog nooit zo groot geweest. Maar voor sommigen maken de hoge aanschafkosten en de terechte

zorgen over het onderhouden van een e-bike het moeilijk om er echt aan te beginnen. Met

Power 1 gaan we dat veranderen.
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Swapfiets Power 1 is een innovatieve nieuwkomer op de e-bike markt. We hebben deze lichte,

ongecompliceerde e-bike speciaal ontworpen voor snelle ritten door de stad. En niet

onbelangrijk: het is het meest betaalbare e-bike lidmaatschap op de markt. Voor slechts €49,90

per maand (inclusief reparaties en verzekering) doen we ons best om fietsen beschikbaar te

maken voor iedereen.

Omdat wij vinden dat fietsen niet alleen gezond en lekker is, maar het is ook gewoon de meest

duurzame manier om je te verplaatsen. Dus hoe kunnen we mensen nou nog beter

aanmoedigen om op de fiets te springen dan het voor iedereen toegankelijk te maken?

Ontworpen voor jouw stad
Sinds we begonnen in 2014 hebben we al 250.000 enthousiaste abonnees die gebruik maken

van onze circulaire mobiliteitsservice. Onderweg hebben we een ongelooflijke hoeveelheid data,

feiten en expertise verzameld - wat eigenlijk betekent dat Power 1 al jaren in ontwikkeling is

geweest.

Elke Swapfiets-reparatie wordt bijgehouden en geanalyseerd, zodat we onze fietsen continu

kunnen vernieuwen en verbeteren. Al deze essentiële kennis is in de Power 1 verwerkt. Het

resultaat? Een e-bike voor de nieuwe generatie. Een fiets die gemaakt is voor de stad en die je

overal binnen no-time heen brengt, maar makkelijker en betaalbaarder is dan ooit.

"We zijn superenthousiast over de lancering van de Power 1 en denken echt dat

het een game-changer gaat worden in de e-bike markt. Dit is een primeur voor de

branche - een premium e-bike speciaal voor de stad die we op de markt brengen

voor minder dan 50 euro per maand, inclusief reparaties en service. De Power 1

maakt het makkelijk om over te stappen op een e-bike en levert topprestaties

voor een onverslaanbare prijs." - Marc de Vries, CEO van Swapfiets

Het verschil zit 'm in de details



Zijn naam heeft deze topper te danken aan zijn constante snelheid (geen versnellingen),

waardoor ‘ie gemakkelijk is in gebruik en in onderhoud. Hij wordt aangedreven door een

Shimano E5000 e-bike motorsysteem, dat drie niveaus van elektrische ondersteuning biedt met

een topsnelheid van 25 km/u. Een ander belangrijk pluspunt is de op de stang geplaatste accu

die eenvoudig te verwijderen is. Dat betekent dat je geen elektriciteitskabel uit het raam hoeft te

hangen om hem op te laden, zoals bij andere e-bikes. Wanneer hij volledig is opgeladen, heeft

hij een bereik van maximaal 80 km. Perfect voor een hele dag werken en cruisen in de stad. Het

strakke aluminium step-over frame is verkrijgbaar in 5 luxe matte kleuren, en weegt maar 26kg

- niet slecht voor een volledig uitgeruste e-bike.

Zoals alle Swapfiets-producten is de Power 1 gebouwd om lang mee te gaan. Hij is gemaakt van

de beste onderdelen, die we speciaal hebben uitgezocht zodat ze passen bij ons streven naar een

circulair bedrijfsmodel. Maar we weten ook dat het soms wel eens tegen kan zitten. Dus als je

onderweg in de problemen komt, garanderen wij een reparatie (of Swap) binnen 48 uur, zoals

je van ons gewend bent. Fijn toch?

We kunnen echt niet wachten om deze topper de wereld in te sturen. Het betekent dat we weer

een stap zetten in onze missie van meer leefbare steden, en dat we onze geweldige leden een

nieuwe, nog efficiëntere manier van verplaatsen kunnen bieden. Volgende stap: de wereld

veroveren.

Op een goede manier natuurlijk :)

TLDR;
Swapfiets lanceert lichte, nieuwe e-bike speciaal voor de stad - de Power 1 - voor een

supergoede prijs. Inclusief service & reparaties. In het kort:

Motor & display: Shimano E5000 e-bike systeem

Snelheid: Max 25km/h (conform EU regelgeving)

Accu: Op de stang, verwijderbare accu

Actieradius: 60-80 km bij volle batterij; in 1,5 uur 50% opgeladen, of helemaal opgeladen in

4 uur

Remmen: Rollerbrake aan de voorzijde en terugtraprem aan de achterzijde

Aluminium frame in twee maten: 49cm of 55cm

Banden: anti-punctuur, 47mm breed voor extra comfort

Ingebouwde automatische verlichting & dubbele sloten



OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

 
Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.

Gewicht: 26,6kg

Max. belasting: 120kg
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