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lende rijmodi instellen. Vier standen 
maar liefst welke uiteenloopt van 
Eco tot Wheely. Daartussen valt nog 
te kiezen voor de Custom modi en de 
Power stand. Het zal je niet verbazen, 
in de Eco modus trekt de scooter 
net even wat langzamer op, in de 
Wheely en Power stand is hij net 
dat beetje vlotter. In de praktijk is de 
app hartstikke leuk en informatief, 
des te jammer is het dat een origineel 
steuntje waarin je de smartphone 
kunt plaatsen ontbreekt. Weliswaar 
op de aftermarket wel te krijgen, een 
in het stuur verwerkte steun had wel 
erg sjiek geweest! Nog een leuk weetje 
is de tune welke wordt afgespeeld 
wanneer je de app aan hebt staan en 
de sleutel van de Nova naar rechts 
draait. Onder het zadel horen we 

namelijk de openings ‘tune’ van the 
A-team afgespeeld, hoe kom je er op? 

COMFORTABEL
In de praktijk is de Nova ook in de 
minder sportieve stand nog bepaald 
geen stakker. Zelfs in  Eco loopt hij 

EMCO NOVA R 2000 CONTROLLER 2.0

Motor	 2000	Watt	naafmotor
Vermogen		 2,7pk	(1,9Kw)
Gewicht	 101kg	(incl.	2	accu’s)
Type	accu	 2	x	37	Ah	(optioneel)
Oplaadtijd	 4	u	(snellader	2	u)
Actieradius	 110-130	km	(2	x	37Ah	accu’s)
Kleuren	 rood,	groen,	zwart
Remmen	voor	 schijfrem
Remmen	achter	 trommelrem
Banden	voor	 3,5	–	10”	
Banden	achter	 3,5	–	10”	
PrijsNL/BE	 2	x	accu	37	Ah	€5.599,-
	 2	x	accu	28	Ah	€	5.099,-
	 1	x	accu	28	Ah	€3.999,-	
Importeur	NL/BE	 Emco	Benelux	BV
Website	NL/BE	 www.emco-scooters.com	

Rijindruk → Emco Nova R 2000

> De scooter  
is een lust  
voor het oog

Koplamp in het stuur, zoals het hoort op een retro scooter

Verschillende rij modi zijn in te stellen via de speciale app

Een modern maar overzichtelijk digitaal dashboard Chroomafwerking vinden ze zelfs terug op het stuur

Tekst & Foto’s: Raymon de Kruijff

Moderne techniek  
in een retro jasje! 

De fabrikanten van elektrische scooters hebben het niet heel erg 
makkelijk gehad. Toch bleef Emco fier overeind staan en ondermeer 
de Nova profiteert van de laatste noviteiten. Een heuse app maar 
ook sterkere accu’s moeten zorgen dat de scooter weer helemaal 
bij de tijd is…
RETRO
Van deze tijd is hij zeker. In een tijd 
waar de smartphone onlosmakelijk 
aan onze rechter- of linkerhand zit 
verbonden was een ‘app’ voor de 
Emco scooters onoverkomelijk. Ook 
het feit dat de scooter nu optioneel 
verkrijgbaar is met één of desgewenst 
twee 37Ah accu’s betekent dat de 
scooter met een actieradius van tussen 
de 110 en 130 kilometer voor de 25km/h 
versie en 70 tot 90 kilometer voor de 
45km/h uitvoering, weer afstand wil 

nemen van de concurrentie. Over 
beide updates komen we later in 
dit verhaal terug, laten we het eerst 
maar eens over het uiterlijk hebben. 
Een uiterlijk waar men ‘gelukkig’ 
niks aan heeft gewijzigd. Zo zien we 
nog steeds een scooter die zomaar 
uit de jaren ’60 had kunnen komen. 
Ronde vormen, een breed wind-
scherm, dito heupen en uiteraard 
de nodige chroomaccenten zorgen 
voor het klassieke voorkomen. Het 
is met name de (op de koplamp na) 
gebruikte LED-verlichting welke hem 
al snel doet vermoeden dat we toch 
echt met een moderne scooter van 
doen hebben. De retro look moet maar 
net je smaak zijn maar wij hebben 
wel slechtere interpertaties op het 
fenomeen retro gezien. Zeker in de 
rode kleurstelling is de scooter name- 
lijk een lust voor het oog en word je 
al snel voorzien van de nodige aan-
dacht van omstanders. Niet retro 
maar wel prima afleesbaar is het 

digitale display. Het voorziet je van 
de snelheid, tripmeter en de voor-
raad van je accu. Om het display zien 
we nog vier waarschuwingslampjes 
en twee grote knoppen om het display 
te bedienen. De bedieningsknoppen 
naast de handvatten zijn overduidelijk, 
net als het zicht naar achteren in de 
chromen spiegels. 

APPLICATIE
De importeur voorzag ons van het 
topmodel van de Nova R 2000 in 
25km/h uitvoering. Dit houdt in dat we 
te maken hebben met de controller 2.0 
en twee 37Ah accu’s. De controller 
2.0 zorgt ervoor dat je de speciale app 
kunt gebruiken. Een houder om ver- 
volgens je smartphone in te plaatsen 
ontbreekt maar dat maakt de appli- 
catie niet minder informatief. Op 
het display van je telefoon valt de 
snelheid af te lezen maar ook de 
actuele accustroom, gemiddelde 
snelheid, huidige vermogen en de 
resterende actieradius. Als kers 
op de taart kan je ook nog verschil-

vlot naar zijn afgeregelde topsnelheid 
van 25 echte kilometers, heel veel 
harder zonder helm moet je dan ook 
niet willen. Een goede eigenschap 
van de Emco is zijn beenruimte. Ik 
ben zelf weliswaar ‘slechts’ 1.75m, 
ook de langere bestuurders vinden 
gemakkelijk hun weg op de Nova. 
Iets wat ook mede te danken is aan 
het lange vlakke zadel. Deze is com- 
fortabel en doordat je niet in één 
positie wordt gedwongen kan je ook 
gemakkelijk verzitten. Rijden op de 
Nova kan je nog het beste als com-
fortabel omschrijven. De voorvering 
strijkt alle oneffenheden gemakkelijk 
weg, net als het exemplaar op de 
enkele achterbrug. Van deze laatste 
is desgewenst ook nog eens de veer- 
voorspanning makkelijk te verstellen. 

Dit zien we weliswaar wel vaker, 
waarna we vervolgens misgrijpen 
naar een haaksleutel. Niet bij deze 
Emco, waar de haaksleutel los wordt 
bijgeleverd. We hebben de instelling 
van de achtervering gelaten voor 
wat het is, echter wanneer je vaak 

> Als kers op de taart kan je ook 
nog verschillende rijmodi instellen
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met een duopassagier of een optio-
nele topkoffer rijdt, kan het zomaar 
eens uitkomst bieden. Het brede stuur 
geeft je ten allen tijden genoeg con- 
trole en commando’s aan het stuur 
worden. Door het brede windscherm 
zit je ook nog eens goed uit de wind. 
De scooter is ook vrij van rammeltjes 
of kraakjes, wat weer zorgt voor een 
hoog kwaliteitsgevoel. Wanneer je 
iets wilt meenemen op de Emco 
ben je aangewezen op de optionele 
topkoffer of rietenmand. Onder het 
zadel treffen we op ons exemplaar de 
twee accu’s aan, waardoor er buiten 
de lader, weinig extra te vervoeren 
valt. We zien rechtsachter nog wel een 
klein afsluitbaar vakje, ruim genoeg 
voor een setje handschoenen of 
gereedschap. Aan de voorzijde van 
de Emco vinden we een schijfrem, 
terwijl we aan de achterzijde een 
conventionelere trommelrem aan-
treffen. Beide werken prima en voor- 
spelbaar, waarbij de meeste kracht 
logischerwijs uit de voorrem van-
daan komt. 

SNELLADER 
Bij aanschaf van een Emco Nova 
wordt deze standaard voorzien van 
een 8Ah acculader. Deze doet er 
ongeveer vier over om de accu’s van 
volledig leeg, naar vol op te laden. 
Optioneel is er ook een snellader aan 
te schaffen. Deze doet er ongeveer 
twee uur over, dat is snel, we hebben 
echter het vermoeden dat je met de 
standaard lader ook prima af bent. 
Zeker als je bent voorzien van twee 
accu’s. Twee keer 28Ah zorgt voor 
een actieradius van tussen de 80 en 
100 kilometer, de optionele twee 
keer 37Ah, 110 tot 130 kilometer. 
Voor het laden is het mogelijk om 
de accu’s te laten zitten, wanneer je 
niet bent voorzien van een contact-
doos in je schuur of berging zijn de 
accu’s ook uit te nemen. Met 10 kilo 
stuk zijn ze nog makkelijk te tillen 
en een trap op te nemen. Een puntje 
van kritiek is de aansluiting van  
de stekkers. Het had gemakkelijk 

geweest als ze op de stekkers een 
streep of een ander herkennings-
punt hadden gemarkeerd, het is nu 
net zo lang blijven verdraaien totdat 
je voelt dat de pinnen van de stekker 
overeenkomen met de gaten van de 
bevestiging in de accu. 

CONCLUSIE
We hadden de Emco Nova een aantal 
jaar eerder al eens op de redactie 
gehad. Drie jaar verder zijn er aan-
passingen doorgevoerd in de keuze 
van accu’s maar is er ook een handige 
app beschikbaar. Wij hadden te maken 
met het topmodel van de Nova, met 
maar liefst twee keer een 37Ah accu 

onder het zadel. Een enkele zou ook 
volstaan, maar een actieradius die 
kan oplopen tot 130 kilometer is wel 
erg comfortabel rijden… Datzelfde 
geldt ook voor het rijwielgedeelte van 
deze Nova. Hij is vlot van zijn plek 
en soepel geveerd. Dat maakt het 
zeker in de stad tot een hele fijne 
scooter, het is voor de Emco ook te 
prijzen dat de elektrische motor niet 
zo’n aan/uit schakelaar is, iets wat 
bij sommige concurrenten wel het 
geval is. Ook het samenspel met 
de remmen, waarbij niet lukraak 
direct al de aandrijving wordt stop-
gezet, werkt feilloos. Nee, ben je echt 
op zoek naar een fijn rijdende en leuk 

uitziende scooter dan is de Nova het 
helemaal. Ons testexemplaar was 
€5.599,- bepaald geen prijspakker, 
goedkoper kan opstappen kan ook. 
Zo beginnen de prijzen bij €3.799,-, 
hiervoor krijg je dan een Nova R 2000 
met een enkele 28Ah accu en de con- 
troller 1.0. Dit laatste houdt in dat 
je dan gebruik maakt van de voor-
geprogammeerde instellingen en niet 
gebruik kan maken van de app. Voor 
€200,- meer heb je wel de controller 
2.0, waarmee je de app kunt koppelen 
aan de scooter. Zeker voor de parti- 
culiere koper lijkt dit ons dan ook 
een prima keus! x

De enkele schijfrem doet prima zijn werk

Een comfortabel en ruim zadel

Fraai, maar het is even pielen…

De 2000W naafmotor werkt geruisloos

De 37Ah accu zet zo’n 10 kilo op de weegschaal Klassiek, maar wel voorzien van LED verlichting


