MTB-test

Bulls, Cube en Merida

MTB-test
Voor veel geld een goede fiets
kopen kan iedereen. Maar een
bike van nog geen 1000 euro
aanschaffen, waaraan je tóch
veel plezier kunt beleven, dat
is een stuk moeilijker. Wij
testten drie fietsen met XTonderdelen in deze prijsklasse
en geven aan welke de beste is.
Tekst: Wouter Lazet / Foto’s: Edwin Haan

Voor een bike van 1000 euro moet een fabrikant
serieus zijn best doen. Een fiets moet goed ogen, een
hoogwaardige uitstraling hebben, maar ook nog eens
kloppen als totaalpakket. En goed rijden natuurlijk!
De Bulls, de Cube en de Merida hebben één ding
gemeen: ze zijn alle drie afgemonteerd met XTonderdelen. Dankzij de ijzersterke reputatie van deze
Shimano-groep doet een XT-achterderailleur wonderen. Niet zo gek dus dat alle drie de bikes er één
hebben. Om de prijs onder de 1000 euro te houden,
is er creatief gemixt met onderdelen en gekozen voor
voordelige componenten. Een heleboel keuzes die
allemaal invloed hebben op de fiets die jij uiteindelijk
onder je billen krijgt. Want een betere voorvork betekent een slechtere rem en een luxe crankstel gaat ten
koste van de banden. Vandaar dat we ons niet beperken tot het tellen van de XT-onderdelen, we rijden!
Daarna kunnen we de fietsen beter naar onze smaak
afstellen, waarna we opnieuw gaan rijden. Geen straf,
nu de dagen lengen en het eindelijk voorjaar is geworden. Tot slot meten we de fietsen minutieus, bekijken
alle onderdelen en vullen de lijsten in.
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Bulls Copperhead 3

Als het aantal XT-onderdelen
bepalend is, zou Bulls deze test
winnen. Twee shifters, twee derailleurs en twee naven, daarmee
komt het totaal aantal XT-onderdelen op zes. Maar de kwaliteit
van een fiets bestaat uit meer dan
het aantal gemonteerde XT-onderdelen. Bulls heeft dat begrepen en
voorziet de Copperhead van een
prachtframe. Misschien wel het
mooiste frame in deze prijsklasse:
de afwerking is van hoog niveau.
Niet alleen zijn de lasnaden vlak
geslepen en lopen de doorgetrokken kabels door keurige oogjes,
het is ook netjes recht en vlak.
Zitten en rijden voelt al snel

Maar liefst zes
XT-onderdelen
Bulls Copperhead 3
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307

70,0

Gepolijste lasnaden, keurige kabeloogjes en prachtige lak: top!

vertrouwd. Voor de Copperhead
gebruikt Bulls een andere geometrie dan voor de topmodellen.
Dat klinkt als een minpunt, maar
niet iedereen hoeft als een prof op
zijn fiets zitten. De Copperhead
heeft een iets lagere trapas maar
het balhoofd is juist wat hoger, zo
zet je gemakkelijk een voet aan de
grond terwijl je ontspannen zit.
Zo zit je neutraal, er is niets opvallends zodat je je snel op het rijden
concentreert.
Het vertrouwde gevoel blijft,
ook wanneer je er flink tegenaan
gaat. De Rockshox Reba-voorvork
kennen we goed en het instellen
is erg eenvoudig. De lockouthen-
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Prijs
Frame
Vork
Shifters
Derailleurs
Crankstel
Ketting en cassette
Remmen
Afmontage
Wielen
Banden
		
Gewicht
Info

€ 999,aluminium
Rockshox Reba SL
Shimano XT
Shimano XT
Shimano M542
Shimano SLX/Deore
Formula XR 180/160
Uno
Shimano XT/Mavic 117
Schwalbe Nobby Nic/
Racing Ralph 2.25
11,9 kg
www.bulls.de

		
De cijfers van FIETS
Imago 6
Kwaliteit 7,1
Prijs/kwaliteit 8,5
Meetwaarden 7,3
Praktijk 6,8
	Eindcijfer 7,2
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Bulls Copperhead 3, een terechte winnaar

del op het stuur lockt de vork
niet echt, je schakelt het motion
control systeem in. Dit platformsysteem, dat deinen onderdrukt
maar nooit blokkeert, is eenvoudig
naar je eigen smaak af te stellen.
Schakelen gaat prima, al is het
natuurlijk niet echt XT-niveau.
Voor- en achtertandwielen zijn
van een meer eenvoudige kwaliteit
en schakelen onder belasting gaat
minder soepel. De SLX-ketting is
goed en slijtvast. De buitenkabels
zijn doorgetrokken van shifter tot
derailleur, zo komt er minder vuil
in het systeem. In theorie voelt de
schakeling zo wat sponsiger, maar
zonder originele XT-tandwielen

Nergens is echt op bezuinigd

is dat niet merkbaar. Niet van
Shimano zijn de remmen, maar
dat is helemaal niet erg, want de
XR-rem van Formula kan met de
beste mee. Het eerste aangrijpen
gaat nogal enthousiast, dus knijp
nooit in paniek te hard. Hij mist
ingewikkelde stelmogelijkheden,
maar daardoor biedt hij een uitstekend gevoel. Zo kun je laat en
keihard remmen voor obstakels,
maar ook gedoseerd bijremmen in
een bocht.
De afmontage wordt verzorgd
door Kalloy, de Uno-delen zijn
prima en passen bij de fiets. Mooi
detail: het zadel met rode brug en
Copperhead-logo.

MTB-test
Cube LTD Pro

“Wat een gave fiets!” Dat was het
eerste wat fotograaf Edwin zei toen
hij de LTD Pro voor zijn lens kreeg.
Hij is namelijk niet zo gek op al die
grijze en zwarte frames. Cube heeft
een kleurtechnisch kunststukje afgeleverd: fris wit en blauw, gecombineerd met spiegelend, gepolijst
aluminium. Zelfs alle onderdelen
zijn in kleur. Helaas wordt de witte
lijn op de banden snel geel…
De LTD Pro oogt kleiner dan de
concurrenten omdat de bovenbuis
een paar centimeter lager ligt. Het
balhoofd is niet overdreven hoog
en de bovenbuis is flink slooping,
zodat je er ruimschoots overheen
kunt staan. Dat kan je redding
betekenen als je in een moeilijke
afdaling besluit alsnog af te stappen. Overigens een situatie die
zelden voor zal komen, de LTD is
een makkelijke daler. De zitpositie
is actief, maar rechtop genoeg voor
Cube LTD Pro
105
580

MTB-test
extra overzicht. Met het gebogen
stuur zet je makkelijk kracht om
obstakels te ontwijken. De remmen
zijn absoluut niet agressief. Om
over de kop te vliegen, zul je flink
je best moeten doen. De Strokers
doseren perfect in het normale
gebruiksgebied, ze grijpen soft
aan en tot stevig remmen voel je
goed wat er gebeurt. Een noodstop
vraagt veel handkracht waarbij de
doseerbaarheid sterk terugloopt,
gecontroleerd op het voorwiel rijden is moeilijk. Rem je op tijd, dan
is er geen vuiltje aan de lucht en
laat de LTD zich gewillig dirigeren.
Door de wendbaarheid is dat een
feest, de Cube is op zijn best als je
op volle snelheid van bocht naar
bocht scheurt. De bandencombinatie zorgt voor ruime grip. Als je toch
wegglijdt, is het altijd het achterwiel dat als eerst glijdt. Prettig, dat
kun je meestal wel opvangen.
Ook in een afdaling geven de
Schwalbes veel vertrouwen, maar
het is de voorvork die ons het
meest verraste. Manitou gebruikt

een hybride techniek: een luchtkamer met een stalen veertje bovenop. Lucht is perfect afstelbaar op je
gewicht, maar een stalen veer werkt
soepeler, omdat hij geen luchtdichte
seals nodig heeft. Daarnaast is de
Minute uitgerust met een hoogwaardige oliedemper en is hij lekker
stijf. Resultaat is een vork die bijna
alles perfect doet. Kleine bewegingen vangt hij op met een souplesse
die we alleen kennen van downhill
vorken met stalen veren. Grote
klappen worden keurig gedempt en
overall is de werking even goed als
die van de Reba. De lockouthendel
is lastig te bedienen.
Alleen op de achterderailleur staat
‘XT’, de rest van de onderdelen
zijn van goedkopere groepen. Het
crankstel is van een eenvoudig type:
van een lagere stijfheid is niets te
voelen, maar het schakelen onder
druk gaat duidelijk minder soepel.
De Cube kost 50 euro minder dan
de andere twee, dat verklaart de
mindere afmontage, want 50 euro
is veel in deze klasse.

Eigen banden, snel vervangen

Merida Matts Pro XT
De Minute verrast positief!

Merida mag dan bekend staan om
de groene vlammen, deze Matts is
zwart-wit. Merida gebruikt de letters XT zelfs in de naam. Inclusief
het crankstel komt het aantal
XT-onderdelen op vijf. Met de zilvergrijze onderdelen ziet de Matts
er snel uit, het rechte stuur en
een relatief vlakke bovenbuis zijn
bijna klassiek. Modern is de zwaar
Merida Matts Pro XT
105
590

100
452
39
421
72,1°
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Bochten nemen is een feest

481

Goed genoeg, geen bonuspunten

70.2

38
420
73,6°
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Letterlijk
kleurloos

De twee magische letters vind je overal

makkelijk van richting kunt veranderen. Verder voor je uit kijken en
je bochten netjes aansnijden is het
devies – of meer kracht zetten en
werken met de achterrem natuurlijk. Tijdens het testrijden hebben
we een aantal keer de bandendruk
veranderd. Eerst hadden de Race
Lites weinig grip, dus lieten we
lucht ontsnappen. Toen was de grip
redelijk, maar werd de rolweerstand
op harde ondergrond voelbaar
hoog. Uiteindelijk vonden we een
compromis, maar echt blij waren
we er niet mee. Vandaar dat we de
Merida op dezelfde banden zetten
als de andere testfietsen. Daarna
deed hij het een stuk beter, we

durfden veel harder door de bochten. Toen kwamen we de voorvork
tegen: qua werking kan de Tora het
niet bolwerken. Je hebt echt je armen nodig om het voorwiel aan de
grond te houden, door de gewichtsverdeling betekent wegglijden al
snel onderuitgaan. Toch is het niet
alleen maar kommer en kwel. De
Matts beschikt over fijne remmen
en alles is van Shimano – makkelijk
bij het onderhoud dus. Bovendien
schakelt hij dankzij het XT-crankstel net even beter dan de andere.
Monteer je een setje wielen met
betere naven en wellicht andere
banden, dan heb je een sportieve
en betrouwbare allrounder.
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Prijs € 949,Frame aluminium
Vork Manitou Minute LDT
Shifters Shimano Deore
Derailleurs Shimano SLX/XT
Crankstel M442
Ketting en cassette Shimano Deore
Remmen Hayes Stroker Ryde
		 180/160
Afmontage	Easton
Wielen Shimano 525/Alex ZX24
Banden Schwalbe Nobby Nic/
		 Racing Ralph 2.25
Gewicht 12,9 kg
Info www.cube.eu

		
De cijfers van FIETS
Imago 6,5
Kwaliteit 6,8
Prijs/kwaliteit 8,2
Meetwaarden 7,1
Praktijk 6,8
	Eindcijfer 7,1
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bewerkte onderbuis: hij is enorm
vierkant, waardoor de aansluiting
over het hele balhoofd loopt. De
designdetails zijn helemaal van
deze tijd, net als de witte bar-ends
en speciaal gestickerde velgen.
Het afstellen van de voorvork
is eenvoudig: hij werkt met een
stalen veer en door die te verstellen, verander je alleen de rijhoogte.
Aanpassen aan je gewicht doe je
door de veer te vervangen, maar
deze voldeed voor onze bijna
70 kilo. Onderaan is de rebound
te verstellen en de lockoutknop zit
op de vorkkroon.
Stap je op, dan blijft het klassieke
gevoel. Na de gebogen sturen op de
andere bikes is ‘recht met bar-ends’
weer even wennen. Onderweg
voelt de Matts meteen heel anders
aan dan de andere bikes. Je hebt
meer gewicht op het voorwiel,
waardoor hij stabieler is in bochten, maar waardoor je ook minder

Prijs
Frame
Vork
Shifters
Derailleurs
Crankstel
Ketting en cassette
Remmen
Afmontage
Wielen
Banden
Gewicht
Info

Cube LTD Pro, waarom zou je zwart kiezen?

€ 999,aluminium
Rockshox Dart SL
Shimano XT
Shimano XT
Shimano XT
Shimano Deore
Shimano M486
FSA
Shimano 495/Alex
Merida Race Lite
13,2 kg
www.merida.nl

		
De cijfers van FIETS
Imago 6,5
Kwaliteit 6,5
Prijs/kwaliteit 7,8
Meetwaarden 6,8
Praktijk 6,2
	Eindcijfer 6,7

Merida Matts Pro XT Edition: ouderwets rammen
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Conclusie

Heb je 1000 euro te besteden, dan
wordt er om je gevochten. Ieder
merk heeft wel een fraai model.
Het mooie is dat zo’n prijs genoeg
ruimte biedt om te ontwerpen
met een visie, dat zie je terug in de
duidelijk verschillende modellen. Keuze genoeg dus en zoeken
loont. Wat lastig blijft, is kiezen
zonder testrit. Probeer er dus altijd één te maken om uit te vinden
of een model echt bij je past.
Zie je alles zwart-wit en houd je
van ouderwets ramwerk, dan ga
je natuurlijk voor de Merida. De
Matts is een snelle sportbike, aan
de onderdelen zul je veel plezier
beleven en als je na een seizoen
aan nieuwe banden toe bent, vervang je ze door betere rubbers.
Waarom Cube de LTD Pro ook in
zwart levert, is ons een raadsel:
blauw-wit-zilver staat hem zó
goed! Qua frame en onderdelenkwaliteit scoort hij middelmatig, het is de Manitou-voorvork
die hem verrassend goed laat
sturen. Voor de € 50,- die hij
goedkoper is, koop je een mooi
setje pedalen. Echt een bike waar
je vrolijk van wordt.
Dat de Bulls overall het beste
scoort, komt niet door fancy
kleuren. Het is rationeel gezien
gewoon de beste fiets. Degelijk,
betrouwbaar, snel en nog keurig
afgewerkt ook. Gemakkelijk te
rijden, comfortabel en vergevingsgezind, prettig licht en snel
genoeg. De tijd dat Bulls synoniem
was voor een goedkoop frame met
een dure groep ligt achter ons. De
Copperhead 3 is dan grijs, maar
wel mooi grijs en gewoon foutloos.
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