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PERSBERICHT 

 

Haibike verkozen tot E-bike van het Jaar  
 

Haibike XDURO wint Interbike Award 2014 in Las Vegas, USA 

 
Heerenveen, 15 september 2014 - Accell Group N.V. maakt bekend dat tijdens de jaarlijkse 

Interbike beurs in Las Vegas de Haibike Xduro RX is verkozen tot ‘E-bike van het Jaar’. De 

Haibike Xduro RX, een sportieve elektrische mountainbike en onderdeel van het Duitse 

merkenportfolio van Accell Group, werd met vier andere merken genomineerd en mag 

zich trotse winnaar noemen van deze categorie.  

 
De Interbike, gehouden van 10 tot 12 september 2014 in Las Vegas, is de grootste fietsindustrie beurs in 

Noord-Amerika. Exposanten uit de hele wereld introduceren hier hun nieuwste producten voor de 

Amerikaanse markt en daarbuiten. Dit jaar werd voor het eerst een awards ceremonie georganiseerd, de 

Interbike Awards. In 36 verschillende categorieën koos een deskundige jury de winnaars. In de categorie 

‘E-bike van het Jaar’ werd de Haibike Xduro RX tot winnaar gekozen.  

 

René Takens, CEO van Accell Group: “We zijn er trots op dat we tijdens deze eerste Interbike Awards 

uitreiking in de prijzen zijn gevallen. Deze E-bike van het Jaar titel laat zien dat er een groeiende 

belangstelling in Noord-Amerika bestaat voor elektrische fietsen en dat Haibike hierbij naam heeft 

gemaakt als pionier op het gebied van elektrische performance fietsen. Deze award onderstreept het 

succes van ons Duitse merkenportfolio, waar Haibike, naast Winora en Ghost onderdeel van uitmaakt.” 

 

 

/ / / / / / / 

 

 

Profiel Haibike  

Haibike (1995) levert sportieve fietsen, inclusief een collectie e-performance modellen, waarbij 

grensverleggend design en innovatie centraal staan. Het aanbod varieert van sportfietsen voor beginners 

tot professionele wedstrijdfietsen van topkwaliteit en racefietsen en mountainbikes voor speciale 

toepassingen (b.v. downhill, free ride en cross-country). 

 

Profiel Accell Group  

Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, 

fietsonderdelen & -accessoires en fitnessapparatuur. De onderneming heeft marktleidende posities in 

Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De bekendste 

merken van Accell Group zijn Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (Dui), 

Haibike (Dui), Winora (Dui), Raleigh en Diamondback (VK, VS, Canada), Lapierre (Fr), Tunturi (Fin), 

Atala (IT), Redline (VS) en XLC (internationaal). 
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Wereldwijd werken er circa 2.800 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 

dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig 

landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group 

worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam 

Midkap-index (AMX). In 2013 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 849,0 miljoen.  

 

 

Voor nadere informatie: 

Accell Group N.V. 

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) tel: (+31) (0)513-638701 

Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com  

  
 


