NIEUW & GETEST
Ydra Seven

Elektrisch vermogen 7
De 100% elektrische scooter Ydra Seven is een “carbon copy” van
soortgelijke modellen met verbrandingsmotor en kenmerkt zich
door zijn levendigheid en gebruiksgemak. Deze «7» heeft zelfs een
achteruitversnelling. Een analyse.
Door Philippe Hunin

A

ls er één sector is waar
el ek tr ici tei t een waardig alternatief biedt ten
opzichte van fossiele
brandstoffen, dan is het
wel die van de stedelijke mobiliteit en
mobiliteit over korte afstand. De Seven
valt op door zijn vorm, vergelijkbaar
met herkenbare en courante modellen,
maar ook door zijn reële actieradius van
meer dan 100 kilometer (170 in theorie).
Zijn gewicht van 105 kg is redelijk voor
een scooter van rijbewijsklasse A en
maakt hem ook bij stilstand eenvoudig te manoeuvreren en duwen. Kers
op de taart is de achteruitversnelling!
De knop een tijdje ingedrukt houden,
een kleine draai aan het hendel en de
scooter beweegt achteruit. Eenvoudig
en zeer prak tisch. Onder het zadel
bevindt zich een stopcontact om de
accu van de scooter rechtstreeks aan
te sluiten op het elektriciteitsnet en
deze op te laden, maar helaas biedt
de opbergruimte geen plaats voor een
helm. Dat maakt het optionele bagagerek en topkoffer geen overbodige
luxe. Aan de linkerkant van de scooter bevindt zich vooraan een kleine
opbergruimte en een USB-oplaadpoort.
In het midden zie je het TFT-display met
onder andere weergave van de resterende accucapaciteit. De Ydra schotelt
ons drie rijmodi voor. De eerste modus
limiteert de topsnelheid tot 50 km/u,
de tweede tot 90 en met de derde rijd
je tot 110 km/u behalen (op de snelheidsmeter). De acceleratie is, zoals te
verwachten bij een elektromotor, zeer
snel. Je bent nooit als laatste van de
streep bij een occasionele dragrace aan
het rode licht.

NIET SLECHT
De twee (niet-verstelbare) remhendels
sturen de remklauwen aan. De kracht is
prima doseerbaar en perfect geschikt
voor dit type aandrijving. Kenda-rubber
staat gemonteerd op de beide 13-inch
velgen. De windbescherming is redelijk, maar wij kunnen alvast aanraden
om de ‘7’ uit te rusten met een groter
scherm. De scooter die wij testten was
een pre-productiemodel. De productieversie zal keyless zijn. Ook was
onze versie nog steeds uitgerust was
met een overbodige “tankdop”, maar
die zal vanzelfsprekend niet meer te
ien ijn o
et deﬁ nitieve mode . et
TFT-scherm is goed leesbaar en heeft
een nachtmodus. Al is het wel jammer
dat de resterende kilometerstand niet
wordt weergegeven, net zomin als een
klok. De actieradius varieert naargelang de rijmodus waarin je op de baan
bent. Die modi maken het wel eenvoudig om het verbruik wat te verlagen
indien nodig door om te schakelen naar
stand “1” en de bijhorende snelheidsbegrenzing tot 50 km/u. De ophangingen kan de uitmuntende staat van
ons wegennet op een redelijke manier
bolwerken, zodat je ruggengraat alleszins tot een minimum bespaard blijft
van overdreven leed. Twee side notes:
het enthousiasme van de acceleratie
kan je soms verrassen, en het is niet
mogelijk om tijdens het remmen de

• Uitstraling
• Acceleratie
• Bedienbaarheid
• Rijmodi met 50, 90 of 110 km/h

Pro

scooter aan te drijven. Dat is redelijk
vervelend wanneer je op een heuvel
wil starten. Gelukkig is dat laatste een
veiligheidsvoorziening die gewoon op
de remhendels is gemonteerd en dus
kan worden verwijderd. Een must!

OM TE ONTHOUDEN
De vorm is geslaagd, de kwaliteit van
de kunststoffen delen aanvaardbaar
en de acceleratie uitzonderlijk – zoals
altijd bij elek trische tweewielers.
Het enige wat je nog moet doen, is
€6.295 willen spenderen om eigenaar
te worden van deze anderzijds prima
scooter.

DE YDRA SEVEN
IN CIJFERS
Motor: borstelloze naafmotor
Vermogen: 7000 W
Koppel: 108 Nm
Maximale snelheid:107 km/h
Bereik: 170 km
Accu: 100 Ah CATL 72 V
Lader: 72 V 25 A geïntegreerd
Laadtijd: 4 u
Gewicht: 105 kg
Ophanging (voor/achter):
hydraulische voorvork/dubbele
achterschokdemper
Rijbewijs: A1 (125cc)
Prijs: €6.295
(15% ﬁscaal aftrekbaar dus €5.351)

Contra

• Geen klok
• Veiligheidssysteem van de rem
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Alle onmisbare informatie komt heel leesbaar
op het TFT-scherm.

de deﬁnitie e er ie komt een kleinere er ie
n de e
erm l t n l ti
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