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Elke rit is een plezier.

Elke E-biker is verschillend en heeft andere wensen. Tegelijkertijd zien 
we overeenkomsten: E-bikers verlangen naar de frisse wind in het  
gezicht, willen ontspannen en in vrijheid bewegen en hebben het liefst 
een zo groot mogelijke actieradius. Het maakt daarbij niet uit of zij  
recreatief toerfietser zijn, met de tweewieler naar de winkel gaan of 
elke dag naar het werk fietsen. Met de E-bikes van FLYER lijken de 
routes korter en vlakker. Kortom: op een FLYER fietst u met plezier. 
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Voordelen FLYER e-bikes

Goede redenen 
om een Flyer E-bike te kopen

Voor FLYER zijn E-bikes geen bijzaak. Al 
sinds de introductie van de eerste FLYER 
ligt de focus volledig op het maken van de 
allerbeste elektrische fietsen. 

De E-bikes van FLYER staan garant voor 
ongeëvenaarde Zwitserse kwaliteit en 
innovatie. Omhoog geven de E-bikes  
perfecte ondersteuning, in de afdaling 
voelen de fietsen nog steeds vertrouwd. 
Ook bij hogere snelheden. 

Met het glooiende Emmental naast de deur 
heeft de fabriek in Zwitserland uitstekende 
mogelijkheden om E-bikes te maken die vol-
doen aan de hoogste kwaliteitseisen. In de 
fabriek bedenken de experts de mooiste en 
slimste noviteiten, in de omgeving worden 
ze getest. De lat ligt daarbij hoog.

Innovaties
FLYER heeft heel wat innovaties achter haar 
naam staan. Het merk kwam als eerste met 
een fiets met middenmotor op de markt. 
Ook de eerste fiets met een accu aan het 
frame rolde uit de keuken van FLYER. Onze 
accu’s hebben al jaren standaard een grote 

capaciteit van 540 wattuur. De inhoud kan 
oplopen tot 648 wattuur*. De fietswereld 
volgt de vooruitstrevende visie van FLYER 
meer en meer.

Natuurlijk blijft FLYER inzetten op verdere 
vernieuwing en verbetering. Nieuw dit jaar 
is de FLYER Intelligent Technologie (FIT). 
Dit systeem bestaat uit een motor met 
daarin een extra versnelling en speciaal 
ontwikkelde software. Deze vertelt  
E-bikers niet alleen hoe snel zij trappen, 
maar ook hoeveel kracht zij leveren en 
hoeveel pedaalomwentelingen (de  
trapcadans) zij maken.

De specialisten van FLYER werken dagelijks 
aan de stijfste frames in de fietsindustrie. 
Daar staan de E-bikes van FLYER bekend 
om. De combinatie van een stijf frame, 
slimme innovaties en een uitgekiende  
geometrie maken het dat E-bikers met een 
FLYER onder alle omstandigheden 
vertrouwd op pad kunnen.  

Garantie
Natuurlijk mag u van een FLYER verwachten 

dat wij alleen maar kwaliteitsonderdelen 
verwerken in onze fietsen. Daarom durven 
wij ook als enige in de fietsindustrie vijf 
jaar garantie te geven op onze elektrische 
fietsen. De garantietermijn voor het frame is 
zelfs tien jaar.**

Vakkundig dealernetwerk
Dat onze fietsen bijzonder en van een  
topklasse zijn is niet genoeg. Ook de  
dealers van FLYER brengen net dat beetje 
extra. Zij zijn u goed van dienst, helpen bij 
het kiezen van de juiste E-bike en verlenen 
ook na aanschaf optimale service. Zo blijft 
de elektrische fiets in een prima conditie. 

Niet iedere tweewielerspecialist kan zomaar 
dealer zijn. FLYER wil er zeker van zijn dat 
fietsers goed geadviseerd en ondersteund 
worden en heeft de dealers zorgvuldig 
geselecteerd. Het is daarom dat u FLYER 
niet in elke fietsenzaak tegenkomt. Kwaliteit 
gaat nog altijd boven kwantiteit, is onze 
stellige overtuiging.

Als u naar een aangesloten dealer gaat, kunt 
u uitgebreid kennismaken met onze fietsen. 

Welkom bij Flyer

Wij geloven er sterk in dat de kennismaking 
pas écht goed is als u de E-bike zelf test 
tijdens een proefrit. Alle dealers van FLYER 
bieden deze mogelijkheid aan. Na een 
testronde zult u van oor tot oor glimmen. De 
kans is zelfs groot dat u na de proefrit niet 
meer wil afstappen. 

• Kijk op de website (www.flyer-fietsen.nl) 
voor een actueel overzicht van onze dealers 
en verhuurbedrijven
• Wist u dat op de Posbank (bij Arnhem) 
in het Transferium elektrische fietsen van 
FLYER verhuurd worden? Via Veluwe Actief 
FLYER (website!) kunt u onze fietsen testen 
in een prachtige omgeving

*  Op fietsen mogelijk die uitgerust zijn met 
het Next Generation systeem van Panasonic.
** Kijk voor de volledige garantievoor-
waarden op: www.flyer-fietsen.nl/garantie

FLYER is 100 procent Zwitsers en is gespeci-
aliseerd in de productie van E-bikes met een 
hoge kwaliteitsstandaard. Wij hebben een 
uitgebreid assortiment aan E-bikes die voor-
zien in de sterk uiteenlopende behoeften van 
verschillende type fietsers. Voor elk individu 
is er in de collectie een geschikte E-bike te 
vinden. 

Wij garanderen e-bikes van een topniveau 
dankzij onze jarenlange kennis en ervaring. 
Al sinds de oprichting focust FLYER zich 
specifiek op E-bikes. Met Zwitsers gevoel 
voor finesse en oog voor detail komen er 
iedere keer weer voortreffelijke e-bikes uit 
de fabriek. Omdat we overtuigd zijn van de 
kwaliteit geven we extra lange garantie. 

**
Gegarandeerd Zwitserse kwaliteit
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FIT – FLYER Intelligent Technology
Intelligentie onderweg.

FLYER neemt een vooraanstaande positie in als ontwikkelaar van innovatieve 
eersteklas E-bikes. Dit is niet alleen te zien in elke afzonderlijke component, 
maar ook in het samenspel van de componenten. Dankzij FLYER Intelligent 
Technology (FIT) zorgen harmonieuze assemblage en perfecte afstelling 
ervoor dat de afzonderlijke componenten constant en nauwgezet met elkaar 
communiceren. Dit stelt de FLYER-E-bike in staat altijd optimaal te presteren. 
Ongeacht of het gaat om een mountainbike met krachtige klimcapaciteit-
en, een comfortabele tourbike of een stijlvolle en robuuste stads-E-bike, FIT 
maakt van elke FLYER-E-bike een zelfdenkende fiets. 

Het samenspel van de bekende veiligheid, stabiliteit, comfort en hoge 
functionaliteit van FLYER-e-bikes en daarnaast het gebruiksgemak, verschaft 
de gebruiker een geweldige rij-ervaring. De combinatie die van deze unieke 
kenmerken en de FIT-specifieke componenten één geheel maakt, bestempeld 
FIT als het ultieme kwaliteitslabel, gericht op de behoeften van de klant en 
tegelijk ook klaar voor de toekomst. 

FLYER D1-display
Het glasheldere voordeel.

Multi Speed ondersteunings
systeem
Aangestuurd door de toekomst.  

Smart Integrated 
Battery-SIB
Opmerkelijk opvallend.

FLYER RC1 Remote
Sturen zonder aandachtsverlies.



TOUR E-bikes
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Uniek in zijn soort, net als u
Het lijkt geen twijfel, de TX-serie is zijn tijd ver vooruit. 
Hij voldoet aan alle eisen van de toekomst. Aan de eisen 
van iedereen die de ruige natuur in wil trekken, hecht 
aan duurzame ontwikkeling en kiest voor een avant-
gardistisch model, waarbij design, stijl en prestaties 
even zwaar wegen. De TX-serie zou symbool kunnen 
staan voor de wereld van de E-Bike. Hij staat voor een 
nieuwe dimensie van kwaliteit, comfort en sportiviteit. 

“Stijlvol en duurzaam” 
De elektrische fietsen van de TX-serie zijn ontwikkeld 
voor avant-gardisten en andersdenkenden. Je ziet 
ze evenzeer op parkeerplaatsen van bedrijven als op 
bergtoppen, ver van de gebaande paden.

TX-serie
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produktgruppe tour

TX 7.70HS
Verende voorvork 

triton silver matt

TX Series

Vanaf € 4399.–

Door meerdere Awards wordt bewezen dat de eerste tour-E-bike met 

vering zijn tijd vooruit fietst. De FLYER TX-serie voldoet aan de strengste 

eisen qua ontwerp, eersteklas onderdelen en een sportieve performance. 

Met deze E-bike kunt u overweg met alle trajecten die u tegenkomt als u 

gaat E-biken.

Ook deze E-bike 

voldoet als u de 

gebaande paden verlaat.

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

Motor

Bosch 36 V
Performance Cruise
middenmotor

~ 22 kg 
(exclusief accu)

Derailleur
Naafversnelling

Trapondersteuning

Tot 25 km/h
Tot 45 km/h

28”

Wieldiameter

Gewicht

Schijfremmen Verende voorvork
Vaste zadelpen 
Achterdempers 100 mm

Accu

Down tube accu 
PowerPack 500 
(482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

3

Uitvoeringen

kg
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T-time!
U kunt er met uw ogen dicht op vertrouwen, hoewel 
dat tijdens het fietsen misschien wat minder verstandig 
is. En vergis u niet: achter het sportieve en elegante 
design van de T-serie schuilt een robuuste elektrische 
fiets. De T-serie leent zich overal voor, het is de ideale 
fiets voor toertochten, trekkings en zowel lange als 
korte trajecten. Een kilometervreter die nooit moe 
wordt en zijn eigenaar optimaal comfort en veiligheid 
biedt. 

“Van 'Ah!' naar B”
Trek de natuur in met de T-serie. Verken de natuur met 
een elektrische fiets die bij uitstek geschikt is voor 
ontspannende en sportieve ritten.

T-serie
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ElEktrorad 02|2015

ElektroRad

TesTNoTe

sehr GuT

Cruiser
pearl black

Comfort 
pearl white

Comfort 
silver (brushed aluminium)

T Series

Een lange fietstocht levert optimaal plezier op een betrouwbare E-bike. 

De FLYER T-serie combineert een groot afstandsbereik met veilig en stabiel 

E-biken. Daarnaast heeft de T-serie een buitengewoon comfortabele 

zitpositie. Het brede assortiment modellen en vreemde configuraties laat 

niets te wensen over.

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

Motor

Panasonic 36 V 
Standard middenmotor
High Speed middenmotor

~ 25 kg
(exclusief accu)

Derailleur
Naafversnelling
Naaf/derailleur schakelsysteem

Trapondersteuning

Tot 25 km/h
Tot 45 km/h

28”

Wieldiameter

Gewicht

Schijfremmen
Velgremmen

Verende voorvork
Verende zadelpen

Accu

Seat Tube accu 
432 Wh / 12 Ah / 36 V
540 Wh / 15 Ah / 36 V
648 Wh / 18 Ah / 36 V

9

Uitvoeringen

kg

Voor maximaal 

rijplezier op 

langere ritten.

Mixte frame
jade green

Vanaf € 2899.–
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Comfort in de buitenlucht
Een comfortabele fauteuil in de woonkamer, in een café 
of in de lobby van een hotel is niks bijzonders. Maar 
ditzelfde comfort op twee wielen, achter een stuur, 
met een elektrische motor en een boordcomputer, is 
natuurlijk wel heel speciaal. Dit is het logische resultaat 
van een ontwikkelingsproces waarbij veel aandacht 
is besteed aan de behoeften van onze doelgroep. 
Doel hierbij was om van de E-bike een plezierig 
vervoersmiddel te maken, en niet zozeer een instrument 
om afstands- of snelheidsrecords mee te verbreken. 

“Wanneer bewegen en 
plezier samenvallen”

De C-serie weet als geen ander plezier, comfort en 
veiligheid samen te brengen. Of u nu boodschappen 
doet of voor uw plezier een stuk gaat fietsen: met de 
C-serie is ontspanning gegarandeerd! 

C-serie
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In combinatie met het grote afstandsbereik is de rechte zitpositie van

de FLYER-C-serie een ideale voorwaarde voor comfortabele lange

E-bikeritten. Alle componenten van deze E-bike zijn afgestemd op 

maximaal comfort. Het zeer lage instapframe verwezenlijkt, in combinatie 

met de ongeëvenaarde stabiliteit van deze serie, FLYER-kwaliteit van 

het hoogste niveau.

Voor maximaal comfort 

en stabiliteit bij tochten 

en dagelijks gebruik.

Comfort
agate blue

Comfort
pearl black

Comfort
pearl white

Comfort
silver (brushed aluminium)

C Series

Vanaf € 2899.–

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

Motor

~ 25 kg
(exclusief accu)

Derailleur
Naafversnelling

Trapondersteuning

Tot 25 km/h 26”

Wieldiameter

Gewicht

Velgremmen Verende voorvork
Verende zadelpen

Accu

Seat Tube accu 
432 Wh / 12 Ah / 36 V
540 Wh / 15 Ah / 36 V
648 Wh / 18 Ah / 36 V

4

Uitvoeringen 

Panasonic 36 V 
Standard middenmotor

kg
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Topper op het gebied van trekking
Geen ruimte voor twijfel: zowel tijdens de aanschaf als 
in gebruik weet de B-serie te overtuigen! Deze serie 
is bij uitstek geschikt voor iedereen die veelzijdigheid 
en veiligheid vooropstelt. De focus van de B-serie ligt 
immers op flexibiliteit. Deze E-bike is niet specifiek 
bestemd voor dames of heren. Het is echter wel een 
typische Flyer, met het kenmerkende frame. 

“Met de wind door uw 
haar en een glimlach op 

uw gezicht”
U hoeft alleen maar op te stappen en de rit kan 
beginnen. Uw bestemming? Waar de wind u naartoe 
brengt! Of uw boodschappenlijstje, uw GPS of de 
mooiste route... In de stad of op het platteland, de 
B-serie kan overal uit de voeten. 

B-serie
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De hoge stabiliteitsgraad van de FLYER-B-serie verschaft, in combinatie 

met het lage instap, een unieke sensatie van veilig E-biken. De esthetisch 

aantrekkelijke integratie van de batterij in de bagagedrager maakt de 

batterij vrijwel onzichtbaar. De FLYER-B-serie is een ideale fiets voor zowel 

plattelands- als stadsritten.

De tourbike die ook 

geschikt is voor 

dagelijks gebruik.

B Series

Vanaf € 2899.–

Motor

Bosch middenmotor
36 V Active Cruise 
36 V Performance Cruise

Trapondersteuning

Tot 25 km/h 28”

WieldiameterAccu

Luggage rack accu
PowerPack 400 
(396 Wh / 11 Ah / 36 V) 
PowerPack 500 
(482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

2

Uitvoeringen

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 25 kg
(exclusief accu)

Naafversnelling

Gewicht

Velgremmen
Terugtraprem

Verende voorvork
Verende zadelpen

kg

Comfort
black
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Een uitstekend duo 
Iedereen is het erover eens: de Flyer-tandem brengt 
niet alleen twee mensen samen, maar ook plezier en 
veiligheid, comfort en dynamiek. Elke rit wordt een 
coproductie van twee fietsers die wellicht geen identieke 
prestatie leveren, maar wel dezelfde passie delen:  
frisse lucht en natuur. Deze unieke elektrische tandem 
biedt u tal van handige snufjes, zoals niet-synchrone 
trapondersteuning en ontkoppeling bij een stationair 
draaiende motor. 

“Plezier en belevenissen 
voor twee”

Onderhoudsarme technologie in combinatie met 
een optimale ergonomie zorgt voor een ongekend 
rijcomfort, zelfs als alleen de voorste fietser trapt. Het 
is een kwestie van opstappen en samen genieten. De 
Flyer-tandem biedt onbegrensd plezier voor twee. 

Tandem
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Onderhoudsvrije technologie en op hoog niveau ontwikkelde 

ergonomische elementen verwezenlijken ongeëvenaard rijcomfort – 

ook als alleen de voorste fietser trapt. Doe mee, raak betrokken, geniet. 

Rij voor meer plezier en fijne fietservaringen onbegrensd met een 

teamgenoot en de FLYER Tandem!

Voor fijne uitstapjes 

met z’n tweeën.

Comfort
pearl grey

Tandem

Vanaf € 5499.–

Motor

Panasonic 36 V 
Standard middenmotor

Trapondersteuning

Tot 25 km/h 26”

Accu

Seat tube accu
540 Wh / 15 Ah / 36 V
648 Wh / 18 Ah / 36 V

2

Uitvoeringen

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 31 kg
(exclusief accu)

Derailleur
Naafversnelling

Gewicht

Schijfremmen Verende voorvork
Verende zadelpen

kg

Wieldiameter
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URBAN E-bikes



Stijlvol en snel
Dynamisch, high-tech, individueel, modieus, en elegant, 
de Flyer U-serie weerspiegelt de geest van de tijd. 
De unieke architectuur van deze e-bike is gebaseerd 
op FIT - Flyer Intelligent Technology. De zorgvuldige 
samenstelling van alle componenten vormt een perfect 
geheel met een onmiskenbaar karakter. 
De korte wielbasis is ideaal voor dynamische 
rijeigenschappen, dat vooral wordt gewaardeerd in 
stedelijke gebieden.

“De Flyer U-serie 
weerspiegelt de geest van 

de tijd”

Het hoogste niveau van veiligheid en zichtbaarheid 
wordt gegarandeerd door de ingebouwde koplampen 
met groot licht. Een verdere innovatie is het achterlicht 
met zijn geïntegreerde remlicht. De trapondersteuning 
tot 45 km / h zorgt ervoor dat uw woon-werkverkeer niet 
alleen stijlvol is, maar ook snel. De slimme geïntegreerde 
batterij is naadloos ingebouwd en kan gemakkelijk 
worden verwijderd vanaf de zijkant. 
De robuuste, duurzame aluminium voorvork benadrukt 
de verfijnde hoge kwaliteit van het ontwerp van de Flyer 
U-serie.

U-serie
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Cruiser
graphite grey

U Series

vanaf € 4499.–

MotorTrapondersteuning

Tot 45 km/h 27,5”

WieldiameterAccu

SIB
Smart Integrated Battery 
432 Wh / 12 Ah / 36 V

2

Uitvoeringen

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 21 kg
(exclusief accu)

Derailleur

Gewicht

Schijfremmen Vaste zadelpen
Vaste voorvork

kg

De FLYER-U-serie wordt gekenmerkt door technologie, kracht, een ‘clean’ 

design en stabiliteit. Dankzij de consequent geïntegreerde componenten is 

op het eerste gezicht moeilijk te zien dat dit een E-bike is. 

De ambachtelijkheid en de aandacht voor details worden versterkt door 

onderdelen van topkwaliteit. De geïntegreerde mondiale innovatie (FLYER 

Intelligent Technology), gebaseerd op vele jaren kennisopbouw van FLYER, 

heeft ertoe geleid dat deze e-bike al een gewild cultobject is geworden.                          

De Gold Standard 

van e-bikes voor 

stadsgebruik. 

Met FIT.

Panasonic (2-gear) 
36 V Multi Speed 
middenmotor
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TS-serie
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Dresscode: gala
Vervelende, saaie ritten behoren voortaan tot 
het verleden: hier is de TS-serie. E-bikes die even 
oogstrelend als technisch perfect zijn. De fietsen uit 
deze serie houden het midden tussen allure en elegantie 
en zijn gericht op kenners van stadsfietsen, voor wie 
mobiliteit ook een kwestie is van stijl, esthetiek en 
persoonlijkheid. 

“In stijl over de weg”
Het frame van de TS-serie zal liefhebbers van design 
en schoonheid zeker aanspreken. Daarnaast maakt zijn 
uitrusting hem tot een buitengewoon comfortabele, 
veilige en dynamische partner voor onderweg.
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ElektroRad

TesTNoTe

sehr GuT

Cruiser
black matt

TS Series

Vanaf € 3349.–

Mixte frame
pearl white

MotorTrapondersteuning

Tot 25 km/h
Tot 45 km/h

28”

WieldiameterAccu

Down tube accu
PowerPack 400 
(396 Wh / 11 Ah / 36 V)
PowerPack 500 
(482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

5

Uitvoeringen

Bosch middenmotor
36 V Performance Cruise
36 V Perfomance Speed

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 22 kg
(exclusief accu)

Derailleur 
Naafversnelling
Naaf/derailleur schakelsysteem

Gewicht

Schijfremmen Verende voorvork
Vaste zadelpen

kg

Met de FLYER-TS-serie kunt u elke dag elegant en stijlvol fietsen. 
Met zijn verrassend subtiele élan en élégance is de FLYER-TS-serie 
de ideale E-bike voor forenzen. Deze E-bike is ontworpen voor 
mensen die dynamisch en stijlvol van A naar B willen reizen. 
Het gracieuze en toch verfijnde design biedt een unieke moderne 

lifestyle.                       

Een stijlvolle manier 

om rond te toeren.
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Het multitalent
De RS-serie verenigt verschillende eigenschappen 
en kenmerken van de elektrische fiets in zich en dat 
maakt hem zo uniek. Hij staat voor pragmatisme en 
veelzijdigheid, maar wel met een heel eigen karakter. 
Deze elektrische fiets leent zich voor elke gelegenheid 
en elke ondergrond.

“Een unieke stijl 
voor elke situatie”

De RS-serie is geschikt voor lange ritten, dagelijks 
verkeer en sportieve uitstapjes. Daarbij voldoet hij aan 
al uw eisen op het gebied van comfort en design. Hij is 
bedoeld voor iedereen die de kwaliteiten van een E-bike 
weet te waarderen: je kunt altijd op hem rekenen en hij 
biedt ontspanning, als een goede vriend.

RS-serie



De FLYER-RS-serie is een sportieve en robuuste E-bike voor dagelijks 

gebruik. Ideaal voor fietsers met een sportieve inslag die liefhebber zijn 

van touring, cruising, forenzen en amusement en toch hoge eisen stellen 

qua comfort en design. Deze serie is ontwikkeld voor mensen die niet van 

compromissen houden en een snelle, flexibele, betrouwbare E-bike met een 

groot afstandsbereik willen.                 

Multigetalenteerde 

fiets voor alledaags 

gebruik.
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Mixte frame
pearl white

Vanaf € 2999.–

Cruiser
pearl grey

MotorTrapondersteuning

Tot 25 km/h
Tot 45 km/h

28”

WieldiameterAccu

Seat tube accu 
432 Wh / 12 Ah / 36 V
540 Wh / 15 Ah / 36 V
648 Wh / 18 Ah / 36 V

6

Uitvoeringen

Panasonic middenmotor
36 V Standard
36 V High Speed

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 23 kg
(exclusief accu)

Derailleur
Naafversnelling
Naaf/derailleur schakelsysteem

Gewicht

Schijfremmen Verende voorvork
Vaste zadelpen

kg

RS Series
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Wendbaarheid ten top
De Flogo is uniek. Op het eerste gezicht niet zo 
speciaal. Maar als u beter kijkt, ziet u wat hij te bieden 
heeft. Het is een echte leider: hij is intelligent, snel, 
sterk en wendbaar. Een elektrische fiets met veel 
potentie, perfect op zijn plek in de stad: met zijn 
reactiviteit, design en compacte afmeting is hij even 
sterk en doeltreffend als een grote fiets. 

“Om overal tussendoor 
te glippen”

De verhouding tussen zijn kracht en zijn afmeting is al 
even cool als zijn look. Zijn rijgedrag even individueel 
als zijn stijl. Met recht een bijzondere elektrische fiets, 
voor bijzondere mensen!

Flogo



Het prijswinnende ontwerp van de FLYER Flogo zet de sensationele 

rijcapaciteiten van deze e-bike bijna in de schaduw. De FLYER Flogo 

is de meest vitale E-bike en dit maakt hem ideaal voor stadsverkeer. 

Snel en stijlvol de stad doorkruisen is gemakkelijker dan ooit tevoren. 

Deze e-bike wordt in één maat verkocht en is met zijn sportieve  

20” wielen geschikt voor mensen met een lengte van 150 tot 190 cm.

Een vitale 

speedster voor 

stadsritjes. 
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Flogo

Vanaf € 2999.–

Comfort
black matt

Comfort
middnight blue                                      

MotorTrapondersteuning

Tot 25 km/h 20”

WieldiameterAccu

Seat tube accu 
432 Wh / 12 Ah / 36 V
540 Wh / 15 Ah / 36 V
648 Wh / 18 Ah / 36 V

3

Uitvoeringen

Panasonic middenmotor
36 V Standard

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 21 kg
(exclusief accu)

Naafversnelling

Gewicht

Schijfremmen
Velgremmen

Vaste zadelpen
Vaste voorvork
Verende zadelpen (7.60SE)

kg
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Optimale vrijheid
Park & Ride was nog nooit zo eenvoudig. Stap uit uw 
auto, de trein of de boot, klap in één beweging uw 
Pluto uit en profiteer direct van al zijn mogelijkheden.  
Als bagage én als vervoersmiddel is de Pluto het 
toonbeeld van geavanceerde mobiliteit. Daar waar 
andere vervoersopties tegen hun grenzen aanlopen, 
voelt deze fiets zich het meest op zijn plek. Zijn 
concept berust op een grote dosis pragmatisme en 
kracht. 

“Mobiliteit binnen
 handbereik”

Dynamiek, stilte en comfort. De gebruiksmogelijkheden 
van de Pluto zijn divers en bieden een grote mate van 
vrijheid. Ideaal voor iedereen die zich onafhankelijk wil 
kunnen verplaatsen. 

Pluto



Dynamiek, soepel rijden en – bovenal – comfort kenmerkt deze 

extreem stabiele vouwfiets. Deze FLYER Pluto biedt bijna onbegrensd 

gelegenheid voor heel wat extra vrijheid. Vrijwel nooit eerder is er 

meer tegemoetgekomen aan het verlangen naar onafhankelijkheid en 

progressie dan met deze compacte en praktische FLYER vouwfiets.

Voor iedereen die op 

zoek is naar optimale 

flexibiliteit onderweg.
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Comfort
black matt

Pluto opgevouwen

Pluto

Vanaf € 3499.–

MotorTrapondersteuning

Tot 25 km/h 20”

WieldiameterAccu

Seat tube accu 
432 Wh / 12 Ah / 36 V
540 Wh / 15 Ah / 36 V
648 Wh / 18 Ah / 36 V

1

Uitvoeringen

Panasonic middenmotor
36 V Standard

Schakelsysteem Remmen Veersysteem

~ 22 kg
(exclusief accu)

Naafversnelling

Gewicht

Velgremmen Vaste zadelpen
Vaste voorvork

kg



MOUNTAIN E-bikes



De volledig elektrische fiets.
Geconfronteerd met de meest extreme en moeilijke 
terreinen wordt het onderscheid tussen excellentie 
en middelmatigheid duidelijk. Van nu af aan, worden 
winnaars bepaald door capaciteiten, kracht, instinct en 
vastberadenheid... en niet alleen als het gaat om fietsen. 
Voor de fietser en zijn Uproc begint de uitdaging al bij 
de afdaling, als de adrenaline door het lichaam stroomt 
en kippenvel veroorzaakt. 

“De ultieme elektrische 
mountainbike”

Voorzichtigheid gebiedt te remmen, maar moed en 
vertrouwen sporen aan om door te gaan, tot het moment 
van de afdaling, waarbij u weet het onmogelijke te 
hebben verwezenlijkt met uw Uproc.

Uproc
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Ongeacht of uw rit heuvelafwaarts gaat of langs een zwaar traject, ongeacht 

de terreingesteldheid en de grootte van obstakels, deze E-Fully verandert zelfs 

de meest onmogelijke trajecten in een speelveldje. De FLYER Uproc7 is een 

e-mountainbike speciaal ontworpen voor mountainbikes-enthousiastelingen voor 

wie geen traject te moeilijk is. In combinatie met FLYER Intelligent Technology 

(FIT) voldoet deze FLYER E-mountainbike ruimschoots aan alle eisen die aan een 

E-Fully kunnen worden gesteld. Dankzij de motor met twee versnellingen heeft 

deze serie ook buitengewone klimcapaciteiten.

De E-Fully voldoet aan 

de hoogste eisen en 

verschaft ultiem 

rijplezier. Met FIT.

MotorVeersysteem

27.5”’+

WieldiameterAccu

SIB 
Smart Integrated Battery 
432 Wh / 12 Ah / 36 V

3

Uitvoeringen

Panasonic (2-gear)
36 V Multi Speed
middenmotor160 mm
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Uproc7 8.70
marble grey/carmine red

Uproc7

Uproc7 4.10
slate grey/sky blue

Uproc7 6.30
slate grey/lime green

Vanaf  € 4799.–

Schakelsysteem Remmen Trapondersteuning

~ 22 kg
(exclusief accu)

Derailleur

Gewicht

Schijfremmen Tot 25 km/h

kg



Ongeacht of uw rit heuvelafwaarts gaat of langs een zwaar traject, 

ongeacht de terreingesteldheid en de grootte van obstakels, deze  

E-Fully verandert zelfs de meest onmogelijke trajecten in een  

speelveldje. De FLYER Uproc6 is een e-bike speciaal ontworpen voor 

mountainbikes-enthousiastelingen voor wie geen traject te moeilijk is.

De E-Fully die aan de 

strengste eisen voldoet; 

speciaal voor ambitieus 

heuvelafwaarts E-biken.

MotorVeersysteem

voor 27,5”
achter 26”

WieldiameterAccu

Down tube accu 
PowerPack 500 
(482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

3

Uitvoeringen

Bosch 36 V 
Performance CX 
middenmotor160 mm

Schakelsysteem Remmen Trapondersteuning

~ 22 kg
(exclusief accu)

Derailleur

Gewicht

Schijfremmen Tot 25 km/h

kg
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Uproc6 8.70
sky blue

Uproc6

Uproc6 4.10
lime yellow

Uproc6 6.30
zwart

Vanaf € 3899.–



Elk terrein, heuvelopwaarts of -afwaarts, is ideaal voor deze 

All-Mountain E-Fully met FLYER Intelligent Technology (FIT). 

Dankzij de motor met twee versnellingen beschikt deze serie over 

buitengewone klimcapaciteiten. De FLYER Uproc4 is speciaal 

ontworpen voor allround mountainbikers die plezier hebben in 

alle terreinsoorten en ook comfort wensen.

De E-Fully 

met bijzondere 

klimcapaciteiten. Met FIT.

MotorVeersysteem

27,5”+

WieldiameterAccu

SIB 
Smart Integrated Accu 
432 Wh / 12 Ah / 36 V

3

Uitvoeringen

Panasonic (2-gear)
36 V Multi Speed
middenmotor 

Schakelsysteem Remmen Trapondersteuning

~ 21 kg
(exclusief accu)

Derailleur 

Gewicht

Schijfremmen Tot 25 km/h

kg

140 mm
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Uproc4 4.10 
marble grey/aquamarine blue

Uproc4

Uproc4 8.70 
slate grey/swiss red

Uproc4 6.30 
graphite grey/black

Vanaf € 4299.–



Heuvelopwaarts of -afwaarts, deze All-Mountain E-Fully is ideaal 

voor elk terrein. De FLYER Uproc3 is speciaal ontworpen voor 

allround mountainbikers die plezier hebben in alle terreinsoorten 

en ook comfort wensen.

De E-Fully voor 

alle terreinsoorten

MotorVeersysteem

27,5”+

WieldiameterAccu

Down tube Accu 
PowerPack 500 
(482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

3

Uitvoeringen

Bosch 36 V 
Performance CX 
middenmotor 

Schakelsysteem Remmen Trapondersteuning

~ 21 kg
(exclusief accu)

Derailleur 

Gewicht

Schijfremmen Tot 25 km/h

kg

130 mm
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Uproc3

Uproc3 6.30
black

Uproc3 8.70
sky blue

Vanaf € 3799.–

Uproc3 4,10
electric red



MotorVeersysteem

27,5”+
29”

WieldiameterAccu

SIB 
Smart Integrated Battery 
432 Wh / 12 Ah / 36 V

3

Uitvoeringen

Panasonic (2-gear)
36 V Multi Speed 
middenmotor                                                                    

 

Schakelsysteem Remmen Trapondersteuning

~ 21 kg
(exclusief accu)

Derailleur

Gewicht

Schijfremmen Tot 25 km/h

kg

120 mm

64 65

Uproc2 6.30 
slate grey/turquoise

Uproc2

Uproc2 4.10 
marble grey/aquamarine blue

Uproc2 8.70 
slate grey/swiss red

Vanaf €  3799.–

Met de FLYER Uproc2 bent u elk traject de baas. Deze stabiele 

E-MTB voor de beginnende avonturiers is voorzien van FLYER Intelligent 

Technology (FIT). Met zijn tweeversnellingsmotor beschikt deze 

serie over buitengewone klimcapaciteiten. Zo is zélfs het meest 

uitdagende terrein voor u geen obstakel meer!.

De hardtail voor E-biken 

met optimale stabiliteit. 

Met FIT.

 

Uproc2



MotorVeersysteem

27,5”+

WieldiameterAccu

Down tube battery
PowerPack 400 
(396 Wh / 11 Ah / 36 V)
PowerPack 500 
(482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

2

Uitvoeringen

Bosch middenmotor
36 V Performance Cruise
36 V Performance CX 

Schakelsysteem Remmen Trapondersteuning

~ 17 kg
(exclusief accu)

Derailleur

Gewicht

Schijfremmen Tot 25 km/h

kg

100 mm
120 mm
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Uproc1 6.30
black

Uproc1

Uproc1 4.10
reef blue

Vanaf EUR 2499.–

De FLYER Uproc1 stoeit graag met trajecten van velerlei aard. Deze 

stabiele E-MTB voor beginners is als hardtail ontworpen. Dit Zwitserse 

raspaard maakt dat zelfs de ‘iets minder’ geoefende mountainbiker zich 

zelfverzekerd een weg door elk terrein baant!

De hardtail voor iedereen 

die het leuk vindt de 

gebaande paden af en 

toe te verlaten.
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