PERSBERICHT
Ultieme test voor fietstassen met zonnecollectoren van Mihatra
500 kilometer elektrisch fietsen… zonder oplaadpunten!

Een kleine 500 kilometer afleggen met een elektrische fiets. Dat klinkt misschien niet echt als een uitdaging.
Maar wat als je die fiets niet één keer mag opladen? Onmogelijk? Welnee, zegt elektrische fietsenfabrikant
Mihatra. Dit Nederlandse bedrijf komt met een innovatieve oplossing: een fietstas met zonnecollectoren.
Dat betekent dat je fiets oplaadt tijdens het fietsen, maar ook als je een kopje koffie drinkt op het terras.
Studenten Mike en Rachel gaan de uitdaging aan en leggen 7 juli het bekende Pieterpad (van Maastricht tot
Groningen) af.
Mihatra (een afkorting van Minder Hard Trappen), is een Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen.
Innovatie is bij hen het sleutelwoord. Eén van de nieuwste vindingen van het bedrijf, is een fietstas die
bijdraagt aan het opladen van de elektrische fiets. Directeur Dennis Neyndorff over de vinding: “Hoewel de
accu’s steeds beter worden, is de actieradius van een elektrische fiets beperkt. 100 tot 150 kilometer
momenteel. Met onze fietstas kun je die actieradius flink verhogen, zonder je fiets aan het stopcontact te
‘hangen’. We hebben een fietstas met zonnecellen ontwikkeld. Zo wordt je accu bijgeladen tijdens het fietsen
of het drinken van een kopje koffie.” Een voorwaarde: om de batterij te laden met de fietstas is licht nodig.
“Ook bij diffuus licht (bewolkt weer) doet de tas zijn werk. Natuurlijk werkt de zonnetas het beste bij open en
zonnig weer.”
Om de bijzondere tas te promoten, heeft Dennis twee studenten gevraagd om de bekende Pieterpadroute te
fietsen. Mike en Rachel wilden die uitdaging wel aangaan. Maandag 7 juli vertrekken zij met hun Mihatrafietsen, inclusief fietstas, richting Groningen. “Het is de bedoeling dat de fietsen gedurende een week niet aan
het stopcontact worden gehangen. Het licht moet zorgen voor de benodigde energie.” Tijdens de tocht doen
de twee studenten verschillende dealers aan om de tas te promoten. “Ik ben ervan overtuigd dat er volop
vraag is naar onze tas.”
Toekomst
De elektrische fiets wint volgens Mihatra flink aan populariteit. “Het is milieuvriendelijk én gezond, twee
belangrijke termen in deze tijd. Een e-bike is een ideaal vervoersmiddel. Je komt niet bezweet aan, kunt altijd
parkeren, bent buiten bezig en haalt een maximale snelheid van zo’n 25 kilometer per uur. Ik denk dat in de
toekomst steeds meer gezinnen de tweede auto achterwege laten en kiezen voor dit goede alternatief.”
Innovatie
Die toekomst wil Mihatra graag mee vormgeven. Door te komen met slimme, snelle, goed geprijsde en
vernieuwende producten. Het eerste voorbeeld is dus de Mihatra fietstas. Deze is te koop bij de betere
fietshandelaren voor € 475,- exclusief btw.
Benieuwd naar het avontuur?
volg het fietsavontuur van Mike en Rachel via www.mihatra.nl/pieterpad

Mike en Rachel fietsen voor Mihatra de Pieterpadroute

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): In de bijlage een overzicht van de geplande route. Voor meer
informatie en/of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Dennis Neyndorff van Mihatra via
dennis.neyndorff@mihatra.com of via telefoonnummer 06 239 70 817.

