
TWIKE. DE MOBILITEITSREVOLUTIE HEEFT 3 WIELEN

Naar het werk “trappen” zonder vroeger op te staan



5 jaar Stroomop / ÖkoFEN

KAREL



“Waarom hebben we meer dan 2 ton materiaal nodig om ons te verplaatsen naar het werk of naar de winkel? 
Willen we energie sparen, dan moeten we gewicht verminderen.”

- TWIKE

TWIKE



TWIKE 1 TWIKE 2

 1986
 50kg
 Pedaal-aandrijving

 1991
 Elektrische hulp-motor

TWIKE



 1995

 Elektrisch voertuig met 3 wielen

 85km/h

 2 personen en bagage

 Trapondersteuning

 ca. 270 kg

 Als moto gehomologeerd

 Vanaf € 27.000 (80km reikwijdte)

TWIKE 3

Welcome to the future.



HUMAN‐POWER‐HYBRID

Only flying is supposed to be more wonderful.



HUMAN‐POWER‐HYBRID

Electro-motor nominaal 3 kW (4pk) – max. 7kW (9,5pk)
[ Elektrische fiets = 250W | Pedelec = max. 4kW ]

Trapondersteuning
 Trappen niet noodzakelijk
 Trappen = motor ontlasten en reikwijdte doen stijgen.

Reikwijdte: 80 – 600km (al naar gelang aantal batterijen en rijstijl)
Snelheid: max. 85km/h
Verbruik: 4-7 kWh/100km
(omgerekend 0,5l benzine per 100km)

THE MAN‐MACHINE



BATTERIJ

TWIKE 3 is designed for much more that just a trouble-free “swim” in city traffic



BATTERIJ

lithium-ion (LION)
9,0 Ah per ‘battery-pack’ = ca 3,75kWh
Max 7 battery-packs = 63Ah

Opladen
1 km per min

Batterij- en laadmanagement
2 laadmodi

- Alledaagse lading voor optimale levensduur van batterij (= 90% vol)
- Lading voor maximale reikwijdte



ONDERHOUD

TWIKE service partner



ONDERHOUD

Service en onderhoud kan bij Stroomop in Kuurne

Service interval TWIKE 3
1 x per jaar

Banden
Herstellen of wisselen kan in een “klassieke” garage of bandencentrale.
Lekke banden kunnen eenvoudig zelf hersteld worden ofwel door een fietsenmaker.

Stroomop is TWIKE service partner



TWIKE 5

The next step



TWIKE 4
Basis voor TWIKE 5

The prototype



TWIKE 4



TWIKE 4



TWIKE 5



TWIKE 5

 Max. 500kg

 10 – 40kW elektro motor

 Reikwijdte max. 500km (afhankelijk van batterijen en rijstijl)

 Ergonomische stuurinrichting (Sidestick)

 Topsnelheid 190km/h

 Trapondersteuning via generator

 Prijs: € 30.000 zonder batterijen. € 50.000 “Full-option”



TESTRITJE?

 Bij Stroomop

 Bij u thuis

 Bij u op het werk

twike@stroomop.be – 056 72 36 30



BEDANKT

twike@stroomop.be – 056 72 36 30


