
E-Bikes
2019

_____

*

* In 2019 bestaat FLYER 15 jaar in de Benelux.

EUR | BENELUX                         





Inhoud
 _ _ _

Welkom bij FLYER 2

Zwitserse kwaliteit 4

FIT – FLYER Intelligent Technology  6

Urban
____

Upstreet 5 14 / 15
Urban Sports Utility 16 / 17
Upstreet 1 18 / 19
Pluto 20 / 21

Tour
____

Gotour 6 24 / 25
Gotour5 26 / 27
Gotour 4 28 / 29
Gotour 2 30 / 31
T-Serie 32 / 33
 

Mountain
____

Uproc 7 36 / 37
Uproc 6 38 / 39
Uproc 4 40 / 41
Uproc 3 42 / 43
Uproc 2 44  / 45
Uproc 1 46 / 47

Ontdek de FLYER online wereld    48



Innovatief sinds 1995
———
Al ruim twee decennia zorgt FLYER voor premium e-bikes van hoge Zwitserse 
kwaliteit. Bij ons merk draait het allemaal om innovatiekracht, oog voor detail, 
zorgvuldigheid en gevoel voor design. FLYER staat bekend als e-bikepionier 
die haar stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de elektrische fiets en 
zo sterk heeft bijgedragen aan de populariteit ervan. De ervaring en knowhow 
worden dag in dag uit gebruikt om de e-bikes nóg beter te maken.   
 

Welkom bij FLYER
E-bikepionier uit Huttwil



Passie voor e-bikes
———
FLYER heeft in het Zwitserse Hutwill en haar Europese 
vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en de Benelux, meer 
dan 250 medewerkers. Of het nou om de product-
ontwerper, monteur, marketeer of verkoper gaat; alle 
mensen bij FLYER hebben een grote passie voor e-bikes. 
Zij gaan voor optimaal rijplezier en spannen zich steeds 
in voor meer gebruik van de fiets. Want elke verplaatsing 
die per e-bike gaat in plaats van met de auto is winst 
voor het milieu en de gezondheid. Duurzame mobiliteit en 
mensen in beweging brengen. Dát vinden we belangrijk. 
Om daarin succes te hebben, luisteren FLYER en haar 
gespecialiseerde dealers goed naar de wensen van 
klanten. 
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Zwitserse kwaliteit
Voor gegarandeerd fietsplezier
 _ _ _

De e-bikes van FLYER komen allemaal uit Huttwil, gelegen aan de rand van 
het Emmental. Elke fiets valt in één van de drie segmenten: Urban, Tour of 
Mountain. De e-bikes hebben stuk voor stuk voortreffelijke rijeigenschap-
pen, geluidsarme ondersteuning, een modern design en een lange  
levensduur. 



1 0
JA A R 
FRAME 

3
JA A R

E-MTB 

Strenger dan de norm
———
In ons eigen test- en proeflab en bij erkende testinstitu-
ten worden onze e-bikes aan de zwaarste testen  
onderworpen. Vaak leggen we de lat nog wat hoger en 
zijn we strenger voor onszelf dan de algemene normen 
voorschrijven. Zo weten we zeker dat FLYER-fietsen veilig 
zijn en optimaal comfort en rijgenot bieden. 

Beste componenten
———
Bij FLYER werken we alleen met de beste componen-
ten van de beste leveranciers. Samen met de  
bevlogenheid, ervaring en knowhow van onze men-
sen resulteert dat in frames die stijf en stabiel zijn en 
eersteklas rijeigenschappen bieden. Elk detail moet 
kloppen. 

Lange garantie
———
We staan volledig achter de kwaliteit van onze fietsen 
en bieden daarom een lange FLYER-garantie. Mocht er 
onverhoopt toch eens een probleem zijn, dan kunt u een 
beroep doen op de garantieregeling.  

* FLYER biedt exclusief in de Benelux de mogelijk om 
extra garantie bij te kopen op de accu van 2 jaar naar 5 
jaar. Kijk voor meer informatie op:
www.flyer-fietsen.nl/garantievoorwaarden

 
JA A R 

TECHNIEK 

2 *
JA A R 

ACCU 
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FIT – FLYER Intelligent Technology
Slim onderweg
 _ _ _

Nog meer rijplezier en veiligheid met FLYER Intelligent Technology
——— 
Een van de punten waarmee we ons onderscheiden is FLYER Intelligent Technology (FIT). Daarmee zetten we een 
grote stap in de evolutie van de e-bike. FIT zorgt ervoor dat alle belangrijke e-bikecomponenten, van de motor tot 
aan het display, met elkaar zijn verbonden en optimaal samenwerken. Hierdoor neemt het bedieningsgemak toe, is 
koppeling met de smartphone en bluetooth mogelijk en komen er interessante functies bij. Op het display wordt 
de belangrijkste informatie weergegeven. Met de ergonomisch vormgegeven bedieningsconsole bladert de fietser 
door al deze functies. De console geeft vibrerend feedback, bijvoorbeeld na een druk op de knop. Door kort te 
trillen bevestigt de console de gemaakte keuze. Het grote kleurendisplay voorziet de fietser op een overzichtelijke 
manier van alle informatie over de rit en instellingen van de e-bike. 

FIT zorgt voor een revolutionaire fietsbeleving: meer comfort en veiligheid, slimme functies, een centrale 
bediening en intelligente sensoren. Dat alles verpakt in een beeldschoon en tijdloos design. 
FIT perfectioneert iedere e-bike van FLYER, of het nou gaat om een oersterke mountainbike, comfortabel 
Tour-model of stijlvolle Urban-variant. FLYER e-bikes met FIT verhogen uw rijplezier!  

 

Geïntegreerd
——— 

Intuïtief
——— 

Intelligent
——— 

FIT verbindt alle componenten 
zodanig, dat de elektrische  
ondersteuning optimaal 
functioneert. 

Het FIT-systeem heeft 
doordachte en ergonomische 
knoppen. Daardoor is de 
bediening eenvoudig. 

FLYER-fietsen met FIT bieden 
slimme functies. Die vergroten 
het rijplezier.



Alles in één oogopslag: de FLYER Displays
——— 
Elektrische fietsen van FLYER hebben high-end displays 
waarop u alle belangrijke ritinformatie kunt aflezen. 
De informatie wordt overzichtelijk, scherp en in kleur 
weergegeven. Er zijn twee soorten: de D0 en D1. De D0 
toont de gegevens die ertoe doen. De bediening is een-
voudig, de behuizing is compact. Het display zit op het 
stuur, echter kunt u er bij e-mountainbikes voor kiezen 
om het display naast de stuurpen te monteren. Het  
grotere D1-display is met zijn 3,5” kleurenscherm 
bijzonder goed leesbaar en biedt meer mogelijkheden 
dankzij de Bluetooth-verbinding. U kunt gebruikmaken 
van functies zoals navigatie en hartslagmeting. 

Zeer uitgebreide
functionaliteiten

Overzichtelijk

Krasbestendig
niet-reflecterend

"Gorilla" glas 

Dag en nacht goed 
leesbaar

Display D1

Duwhulp

Met vibratie 
feedback

Zowel handmatige als 
automatische bediening 
van de versnellingen

Kan worden bediend 
met handschoenen

Lichtbediening

Joystick voor
gemakkelijke bediening

Knoppen met 
achtergrondverlichting

Alles in één greep: de FLYER Remotes
———  
Naast het display zit de ergonomisch vormgegeven bedie-
ningsunit. Dit is de console waarmee u het display bedient en 
het ondersteuningsniveau kiest, zonder dat u tijdens de rit de 
hand van het stuur haalt. De knoppen zijn duidelijk, verlicht 
en geven vibrerend feedback. Hoe? Na bediening trilt de knop 
kort ter bevestiging van de gemaakte keuze. Al deze snufjes 
zorgen voor optimaal bedieningsgemak, ook ’s avonds en ’s 
nachts of als u onderweg handschoenen draagt. De meest 
luxe remote is de RC1. Daarmee kunt u de versnellingen elek- 
tronisch bedienen of uw FLYER automatisch laten schakelen. 

Remote RC1

Remote RC0 Remote RC2

Display D0
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Panasonic GX0 Motor
——— 
Met maar 2,9 kilogram behoort de nieuwe Panasonic 
GX0-motor tot de lichtste in zijn soort. Een ander sterk 
punt is het hoge koppel: 90 newtonmeter. Het systeem 
levert constant en bij elke trapfrequentie vermogen. 
Daardoor biedt het ook bij weinig omwentelingen 
optimale ondersteuning.

Weegt slechts 2.9 kg

90 Nm Torque

Gegarandeerd de beste
ondersteuning. Ook bij lagere 
trapfrequentie.

FIT-componenten
Hoogwaardige componenten in één systeem
 _ _ _
Voor ons FIT-systeem ontwikkelen en integreren we hoogwaardige componenten 
en stemmen we deze perfect op elkaar af. Dit om de beste rijervaring, zo veel  
mogelijk comfort en gebruiksvriendelijkheid te bieden. 
      

GX0 Motor



> SIB-630 (603 Wh / 16.75 Ah / 36 V)
> STB-630 (603 Wh / 16.75 Ah / 36 V)
> STB-750 (723 Wh / 20.1 Ah / 36 V)

Perfecte klimprestaties

Eenvoudig in gebruik

Behaald een record 
actieradius

FLYER Accu's
——— 
Hoe groter de accucapaciteit, hoe verder een e-biker kan 
rijden met één acculading. Dit noemen we ook wel de ac-
tieradius. De FLYER-fietsen staan te boek als actie- 
radiuskampioenen. Koploper is de nieuwe zitbuisaccu STB-
750 met een capaciteit van 723 wattuur. Deze is er ook met 
een kleinere inhoud (STB-630). Er is eveneens een  
FLYER-fiets waarbij de accu in het frame is geïntegreerd: 
de SIB-630. Alle accu’s zijn eenvoudig uitneembaar. 
Desgewenst kunnen deze in de fiets geladen worden. 

SIB-630

STB-750
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FIT – FLYER Intelligent Technology 
Intelligente functies
 _ _ _

Schakelen: volautomatisch of handmatig
———
Door de volledige integratie van de Enviolo TR Automatic- 
versnellingsnaaf kunt u naar wens volautomatisch of handmatig 
schakelen. Dit alles gaat zeer eenvoudig middels het display en 
de bedieningsconsole van FLYER. Er is geen aparte shifter waar-
mee u schakelt.

Navigatie
———
Een route plannen, de natuur verkennen, eenvoudig naar dat ene 
adres in de stad rijden of de prestaties van uw vrienden volgen: 
het is allemaal mogelijk met de GPS-navigatie. FIT ondersteunt 
de app ‘Komoot’ en opent zo de deur naar onbegrensde 
avonturen.

Gezondheid en fitness
———
Als u een hartslagmeter draagt wordt uw hartfrequentie direct 
op het display weergegeven. Zo fietst u met behulp van FIT  
altijd op de ideale intensiteit. Daarnaast kunt u in het fitness-
menu uw trapvermogen (in watt), de trapfrequentie en uw  
calorieverbruik raadplegen.

Op maat gemaakt beheer van uw actieradius
———
Met FIT kunt u naar eigen wens bepalen hoe u het systeem instelt. 
U kunt bijvoorbeeld gaan voor een optimale actieradius, waarbij u 
lang met één acculading rijdt of voor een hoger ondersteunings-
niveau kiest wat optimale prestaties biedt.

In combinatie met de 3,5 "grote FLYER D1 kleurendisplay biedt FIT intelligente functies.



• Beschikbaar/ v optioneel/  – niet beschikbaar 

FIT Functiesoverzicht
 _ _ _

FIT Functieoverzicht

Display
D0  

 
D1 D1 

Remote
RC0 RC2 RC1 

Display" Kleurendisplay 2'' Kleurendisplay 3.5'' Kleurendisplay 3.5''

4 Ondersteuningsniveaus (incl. auto-mode) • • •

Snelheid • • •

Tijd • • •

Lading, bereik • • •

Kilometerstand, ritafstand • • •

Rijtijd, gemiddelde snelheid, 
Maximale snelheid • • •

Omgevingsparameters (temperatuur, hoogte, heling) – • •

Hoogte, helling) – • •

Navigatie (Komoot) – • •

Individuele bereikbeheer – • •

Lichtcontrole / verstraler • / – • / • • / •

Elektronisch geschakelde twee-speed motor – – v

Geïntegreerde, elektronische versnellingen – – v

Knoppen met vibratie feedback – • •

Smartphone koppeling via Bluetooth – • •

USB/Micro-USB-poort voor het opladen van mobiele
telefoons • • •

Softwareupdates (via FIT Maintenance Portal) • • •

Fijnafstemming ECO-Modus (via FIT Maintenance Portal) • • •
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URBAN
Was fietsen vroeger vooral een vorm van recreatie, tegenwoordig 

maakt de fiets onderdeel uit van ons dagelijks leven. We fietsen naar 
het werk, brengen onze kinderen ermee naar school en gaan fietsend 

naar het winkelcentrum. In de vrije uren rijden we er nog steeds lustig 
op los. Gewoon omdat we het heerlijk vinden en graag in beweging zijn. 

Voor alle doeleinden en alle terreinen – in de stad, de vlakke polder en 
het heuvelachtige landschap – maakt FLYER e-bikes. Daarbij zetten 
we vooral in op optimale rij-prestaties en een opvallend design. Dat 

moet ervoor zorgen dat een rit op een moderne elektrische fiets van 
FLYER een absolute belevenis wordt. 

/  1312



Upstreet5 
Lime Green, Comfort frame

Upstreet 5

De innovatieve stijlist
 _ _ _
We fietsen altijd en overal: op fietspaden in onze woonplaats, de snelfietsroute naar de stad en kronkelende, deels 
onverharde bospaden. Met de Upstreet5 kunt u op al deze plaatsen uit de voeten. Deze e-bike heeft een krachtige 
Panasonic-motor en een sportieve framegeometrie. Met 28” wielen en brede banden is er meer rijcomfort en veilig-
heid. FLYER heeft bovendien enkele luxe snufjes toegevoegd. De bediening van de ondersteuning gaat via een over-
zichtelijk, intuïtief en goed leesbaar kleurendisplay. Het is ook mogelijk om voor automatisch schakelen te kiezen 
(optioneel). De Upstreet5 heeft een onderhoudsarme, stille en slijtvaste riemaandrijving. 



Upstreet5 
Glazier Blue, Mixte frame

Geïntegreerde schakeling (optioneel) 
Door de volledige integratie van de Enviolo 
TR automatische transmissie in het FIT- 
systeem, is het mogelijk om volledig  
automatisch te schakelen. Gewoon via de 
FLYER bedieningsunit, zonder een 
afzonderlijke schakelhendel.

Panasonic X1 Multi Speed Motor
Bij de High Speed modellen
(trapondersteuning tot 45 km/h) komt
de Panasonic Multi Speed Motor met een 
geïntegreerde, elektronisch gestuurde 
2-versnellingsbak waardoor er een bijzon-
der breed schakelbereik wordt bereikt. Het 
schakelen kan zowel handmatig gebeuren 
met de ergonomische bedieningsunit of 
volledig automatisch.

Upstreet5 
Anthracite, Cruiser frame

Gates Carbon Drive
De hoogwaardige met koolstofvezels  
versterkte riemaandrijving is schoon en
vereist weinig onderhoud.
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Uproc1 4.15 
Slate Grey / Lime Green

Sports Utility 

De alleskunner van FLYER
 _ _ _
Op zoek naar één fiets waarmee u zowel door de stad kan cruisen als buiten de gebaande paden kan treden? Dan is 
de Sports Utility geschikt. De basis van deze fiets is een stoer mountainbikeframe dat heeft bewezen dat het in staat 
is de Zwitserse Alpen te temmen. De framegeometrie zorgt voor sportief stuurgedrag en veel controle over de fiets. 
De e-bike is verder uitgevoerd met een complete uitrusting die nodig is om in de stad te kunnen fietsen: goede ver-
lichting, spatborden en een stevige drager. De Sports Utility heeft gravelbanden voor meer comfort tijdens intensief 
gebruik op alle denkbare ondergronden in onze steden: klinkers, asfalt, tramrails en stoepranden. En natuurlijk, ook 
voor een bospaadje deinst deze e-bike niet terug. De Sports Utility is qua looks een fiets voor sportievelingen die  
opvallen.



Uproc3 4.15 
Slate Grey/Lime Green

Uproc2 4.15 
Marble Grey/Lime Green

City-/Bikepacking-ready
Uitgerust met spatborden, bagagedrager, 
zijstandaard, verlichting en montagemo-
gelijkheden voor accessoires zijn de Sports 
Utility modellen klaar voor gebruik in de 
stad. Voorzien van bagagetassen zijn dit de 
ideale FLYER e-bikes om te rijden op wegen 
met wisselende ondergrond.  

Bosch Performance Line CX
De nieuwe maatstaf voor alle ondergron-
den en in de bergen. De Uproc1 4.15 en de 
Uproc3 4.15 zijn uitgerust met een Bosch 
Performance Line CX motor. Deze motor 
maakt een sportieve en dynamische ac-
celeratie mogelijk in bergachtige terreinen. 
Met een koppel van 75 Nm is dit de motor 
om op ultime wijze naar boven te rijden.

Panasonic GX0 Motor
De Uproc2 4.15 is in het bezit van een  
Panasonic motor. Met slechts 2,9 kilogram 
is deze nieuwe motor een van de lichtste 
in zijn klasse en tegelijkertijd, met 90 Nm 
aan koppel levert de motor een record in 
onder-steuning. De nieuwe aandrijfeenheid 
wordt gekenmerkt door de constante  
vermogensafgifte over een zeer breed 
trapfrequentiebereik - dat betekent: de 
beste ondersteuning, zelfs bij een lage 
cadans.
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Upstreet 1 
Classic Red

Upstreet 1

De stoere stadscruiser
 _ _ _
Juist in de kleinste ruimtes bewijst de Upstreet1 waar ze groot in is. Deze e-bike is compact vormgegeven met  
20” wielen en heeft mede daardoor een uitstekende wendbaarheid. De Upstreet1, met een trendy uitstraling, maakt 
fietsen plezierig. Dat komt mede door de stabiliteit van het frame en de goede wegligging. Voorts heeft de Upstreet1 
een fluisterstille Bosch Active Line Plus als motor waarmee eenieder zich moeiteloos door de alledaagse verkeers-
drukte manoeuvreert. Dit FLYER-model is een zogeheten one-size e-bike. Dat betekent dat er één maat is waarop 
alle personen passen. Het maakt niet uit of iemand 1,50 of 1,90 meter groot is. 



Upstreet 1 
Black Matt

Upstreet1 
Lime Green

Extra brede en lage instap
Comfortabel op- en afstappen. Het lage 
zwaartepunt zorgt voor een veilige weglig-
ging en optimaal stuurgedrag.

Compacte reisgezel
De Upstreet1 laat zien hoe compact een 
volwaardige premium e-bike kan zijn. Met 
een totale lengte van slechts 160 cm, kan de 
compacte FLYER worden opgeslagen in de 
kleinste ruimte. Om ruimte te besparen kan 
het stuur, zonder gereedschap, 90° gedraaid 
worden met de Speedlifter Twist. 

One Size Fits All
Na het motto "One for all" past deze one 
size e-bike voor alle mensen, ongeacht of ze 
150 of 190 centimeter hoog zijn. 
Het zadel, eveneens als het stuur zijn dankzij 
de Speedlifter twist Pro met twee hand-
vatten en zonder gereedschap eenvoudig in 
hoogte verstelbaar.
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Pluto 
Pearl Black / Silver Dark Cool

Pluto

Compacte reisgezel
 _ _ _
Dynamisch, stil en comfortabel. Dat zijn de drie trefwoorden die het beste bij de Pluto passen. Deze stabiele 
elektrische vouwfiets is inzetbaar op tal van momenten, bijvoorbeeld tijdens een kampeervakantie of bij het  
dagelijks pendelen met de trein. U neemt de compacte Pluto mee, klapt hem uit en rijdt ermee weg. Deze e-bike 
maakt u onafhankelijk en vergroot uw actieradius. 



Compact opvouwbaar
Met een paar eenvoudige handelingen en 
zonder gereedschap kann de Pluto compact 
worden opgevouwen en in een kleine ruimte 
worden opgeborgen. Opgevouwen is de  
Pluto slechts 107 x 90 x 40 cm. Dit maakt 
het makkelijk om de Pluto te vervoeren en in 
het openbaar vervoer op veel plaatsen  
gratis mee te nemen. 

Speedlifter Twist
Met de Speedlifter Twist kan het stuur zon-
der gereedschap versteld worden. Eenvoudig 
kiest u de juiste comfortabele zithouding. 
Door het stuur 90° te draaien is uw FLYER 
eenvoudig op te bergen.

FLYER display en bedieningsunit
De door FLYER ontwikkelde bedienings- 
elementen combineren duidelijkheid met 
eenvoudige bediening en perfecte ergonomie 
- kwaliteit die u voelt en ervaart. 

Pluto 
Pearl Black / Silver Dark Cool, 

Opgevouwen

Plutotas 
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TOUR
Waarom veel mensen zo graag toeren met de fiets? Omdat ze dan 

een gevoel van vrijheid ervaren! Soms trekken ze er alleen op uit, 
maar vaker nog met familie en vrienden. Hier en daar rijden ze tegen 

een helling op, in de polder blaast de tegenwind geregeld in het 
gezicht. De elektrische fietsen van FLYER uit het Tour-segment halen 

bij eenieder het ultieme vrijheidsgevoel naar boven. 
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Gotour 6

De perfectionist
 _ _ _
Bij de Gotour6 zijn het vooral het vooruitstrevende design en de frame-integratie van de aandrijving en accu die  
laten zien dat deze e-bike tot de nieuwste generatie elektrische fietsen behoort. De ontwerpers hebben extra veel  
oog gehad voor details: de kabels zijn in het frame weggewerkt en alle componenten zijn feilloos op elkaar afgestemd. 
Tel daarbij op dat de fiets een fluisterstille Bosch-aandrijving heeft en uitstekende rijeigenschappen levert en de  
conclusie is gerechtvaardigd dat de Gotour6 een ideale fiets voor toertochten is. 

Gotour6 
Classic Red, Mixte frame



Gates Carbon Drive
De hoogwaardige met koolstofvezels 
versterkte riemaandrijving is schoon en
vereist weinig onderhoud.

FLYER Tensor
Het markante design van de FLYER Tensor 
geeft een hoge stijfheid van het balhoofd
en zorgt voor een nauwkeurig stuurgedrag.

Slim geïntegreerde accu
Een doordachte positionering en stevige  
bevestiging van de PowerTube accu’s. 
Eenvoudig op te laden via het veilig 
afgeschermde laadpunt. 

Gotour6 
Black Matt, Cruiser frame

Gotour6 
Jeans Blue, Comfort frame
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Gotour5 
Champagne

Gotour 5 

De moderne comfortfiets
 _ _ _
De Gotour5 is onze Tour-bestseller, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Deze fiets combineert technische hoog- 
standjes met comfort. De instap is laag, de motor is geluidsarm en de zitpositie is rechtop. Daardoor is de fiets uw 
ideale metgezel tijdens de wat langere ritten. De Gotour5 heeft een sterke motor en een hoge accucapaciteit  
(603 of 723 wattuur), precies wat elke toerfietser verlangt. Met het overzichtelijke kleurendisplay en de ergonomische 
bediening stelt u de ondersteuning precies naar eigen wens in. 



Gotour5 
Pearl White

Gotour5 
Black Matt

FLYER display en bedieningsunit
De door FLYER ontwikkelde bedieningsunits 
combineren duidelijkheid en een eenvou-
dige bediening met perfecte ergonomie. 
U ervaart de kwaliteit tijdens het gebruik. 
Optioneel is het 3,5“grote FLYER D1 display 
met uitgebreide extra functies beschikbaar.

Speedlifter Twist
Met de Speedlifter Twist kan het stuur  
zonder gereedschap versteld worden.  
Eenvoudig kiest u de juiste comfortabele 
zithouding. Door het stuur 90° te draaien is 
uw FLYER eenvoudig op te bergen.

Extra brede en lage instap
Comfortabel op- en afstappen. Het lage 
zwaartepunt zorgt voor een veilige weglig-
ging en optimaal stuurgedrag.
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Gotour4 
Pearl White

Gotour 4 

De behendige comfortfiets
 _ _ _
De Gotour4 is het kleine broertje van de Gotour5. Met de iets kleinere 26” wielen is deze e-bike bijzonder behendig. 
De Gotour4 heeft een extreem lage instap en is al beschikbaar vanaf framemaat XS. Daarmee maakt deze e-bike 
zich geliefd bij met name de kleinere fietsers. De sterke motor, grote accucapaciteit (u kunt kiezen tussen 603 of 723 
wattuur) en een comfortabele zitpositie maken iedere rit plezierig. Pluspunten zijn het overzichtelijke kleurendisplay en 
de ergonomische bediening. 



Gotour4 
Dark Olive

Gotour4 
Silver Dark Cool

Strak design
De geïntegreerde hydraulische velgrem en 
slim weggewerkte kabels door het frame 
zorgen voor een strakke uitstraling.

Speedlifter Twist
Met de Speedlifter Twist kan het stuur zon-
der gereedschap versteld worden. Eenvoudig 
kiest u de juiste comfortabele zithouding. 
Door het stuur 90° te draaien is uw FLYER 
eenvoudig op te bergen.

Extra brede en lage instap
Comfortabel op- en afstappen. Het lage 
zwaartepunt zorgt voor een veilige weglig-
ging en optimaal stuurgedrag.
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Gotour2 
Classic Red

Gotour 2 

Uw alledaagse held
 _ _ _
De Gotour2 gaat terug naar de essentie van de e-bike. Dit model biedt alles wat nodig is om prettig elektrisch te 
fietsen, zonder overdreven luxe. Het aluminium frame is stabiel en heeft een ruime instap, de uitstraling is trendy en 
de ondersteuning is van hoog niveau. De Gotour2 heeft een Bosch Active Line Plus die stil is en u harmonisch on-
dersteunt tot een snelheid van 25 kilometer per uur. Als de motor is uitgeschakeld, lijkt het net alsof u op een gewone, 
lichte fiets zonder motor rijdt. Dat komt door de geringe motorweerstand. De accu is weggewerkt onder de bagage-
drager en biedt een prima actieradius voor zowel alledaagse verplaatsingen als langere ritten. 

* De afbeeldingen zijn de derailleur versies. Benelux voert enkel de naafversnelling en hydraulische remmen.



Gotour2 
Black Matt

Gotour2 
Silver Dark Cool

Bosch Intuvia display
Het Intuvia display biedt optimaal  
gebruiksgemak. De bediening spreekt voor 
zich en is ook in het zonlicht duidelijk leesbaar. 
Ten alle tijden heeft u betrouwbare informatie 
beschikbaar over snelheid, afstand, rijtijd en 
actuele bereik. Het Intuvia display kan worden 
bediend met de bediningsunit op het stuur.    

Extra brede en lage instap
Comfortabel op- en afstappen. Het lage 
zwaartepunt zorgt voor een veilige weglig-
ging en optimaal stuurgedrag.

Stabiele geïntegreerde bagagedrager
De stevige bagagedrager is een solide  
onderdeel van het frame. Dit geeft maximale 
stabiliteit tijdens het rijden. Zelfs met 
belading op de bagagedrager. 
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T-Serie   

De toerfiets voor langere ritten 
 __ _
Een langere rit wordt pas echt leuk op een comfortabele e-bike. Bij de T-serie hebben de productontwerpers van  
FLYER alles in het werk gesteld om een absolute comfortfiets te maken. Het frame is stabiel en biedt steeds een 
goede wegligging. De rechter zithouding zorgt voor ontspannen fietskilometers en de grotere accu-inhoud maakt dat 
u langer kunt fietsen zonder tussentijds te moeten laden. Andere sterke punten zijn de stille, krachtige motor die elke 
lange rit of heuvel aankan en de comfortabele banden. Deze hebben goede antilekbescherming, zonder dat dit ten 
koste gaat van de rolweerstand. 

T-Serie 
Pearl Black



Extra brede en lage instap
Comfortabel op- en afstappen. Het lage 
zwaartepunt zorgt voor een veilige weglig-
ging en optimaal stuurgedrag.

Speedlifter Twist
Met de Speedlifter Twist kan het stuur  
zonder gereedschap versteld worden. 
Eenvoudig kiest u de juiste comfortabele 
zithouding. Door het stuur 90° te draaien is 
uw FLYER eenvoudig op te bergen.

T-Serie 
Red Brown

Grote accu
Accu’s met een grote capaciteit – optioneel 
tot 648 Wh – leveren voldoende energie 
voor lange ritten. De accu kan direct op de 
fiets worden geladen of eenvoudig uit de 
fiets genomen worden.De comfortabele 
handgreep geeft goede grip waardoor deze 
handeling makkelijk uit te voeren is.   
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MOUNTAIN
Venijnige trails, steile hellingen en onbekende paden die eindeloos lang lijken te zijn. 

Soms stapt u alleen op de mountainbike, vaak gaat u met fietsvrienden op pad.  
FLYER zorgt met haar elektrische mountainbikes ervoor dat elke heuvel wordt 

overwonnen en dat u zelf bepaalt hoe lang u wilt fietsen. Met de e-mountainbikes laat 
FLYER zien hoe fijn vrijheid op de fiets kan zijn. 

/  3534



Uproc7 8.70 
Space Blue/Magma Red

Uproc 7 

Het vlaggenschip voor in de bergen 
 __ _
Ruig terrein, boomwortels, uitdagende paden, steile beklimmingen en afdalingen; op dit terrein is de Uproc7 in haar 
element. Deze e-mountainbike is geknipt voor berglandschappen als de Alpen. De 160 millimeter veerweg maakt de 
mountainbike zeer geschikt voor trail riding. De 27,5”+ banden en de oersterke remmen zorgen samen voor optimale 
rijeigenschappen en uitstekende controle. De accu (capaciteit: 603 wattuur) is slim geïntegreerd in het frame. Ook die 
ontwerpkeuze draagt bij aan goede rijeigenschappen. 



Uproc 7 4.10 
Opal Green / Lime Green

Uproc 7 6.30 
Lime Green / Black

Uproc 7 6.30 
Pool Blue / Black

SIB accu-integratie
De slim geïntegreerde accu maakt het  
wisselen eenvoudig. De strakke pasvorm 
fixeert de accu stevig onder alle omstandig-
heden.De speciaaal ontworpen L-vormige 
onderbuis zorgt voor een maximale frames-
tijfheid, feedback en zelfverzekerd stuu- 
rgedrag.

Panasonic GX0 Motor
Met slechts 2,9 kilogram is de nieuwe  
Panasonic GX0 motor een van de lichtste 
in zijn klasse en tegelijkertijd, met 90 Nm 
aan koppel levert de motor een record in 
onder-steuning. De nieuwe aandrijfeenheid 
wordt gekenmerkt door de constante  
vermogensafgifte over een zeer breed 
trapfrequentiebereik - dat betekent: de 
beste ondersteuning, zelfs bij een lage 
cadans.

4-Link Veersysteem – 160 mm veerweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veer-
systeem met e-bike specifieke afstelling en 
160 mm veerweg geeft maximaal comfort 
en veiligheid onder veeleisende omstandig-
heden.
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Uproc6 8.70 
Lime Green / Black

Uproc 6 

De singletrail 
 __ _
De Uproc6 is de eerste keuze voor de ambitieuze mountainbiker met een actieve rijstijl. Ze daagt iedereen uit om voor 
pittige bospaden te kiezen. Deze fiets voor enduro-gebruik heeft een 160 millimeter veerweg. De ingenieurs van FLYER 
hebben extra veel tijd gestoken in optimalisatie van het veergedrag en de framestijfheid. Het resultaat is een zeer uit-
gebalanceerde fiets met dynamische rijeigenschappen. Wie hierop rijdt heeft meteen de flow te pakken, of het
parcours nou steil bergop of naar beneden gaat.



Uproc6 6.30 
Space Blue / Ibis Red

Bosch Performance Line CX
De nieuwe maatstaf voor alle ondergronden 
en in de bergen. De Performance Line CX 
maakt een sportieve en dynamische ac-
celeratie mogelijk in bergachtige terreinen. 
Met een koppel van 75 Nm is dit de motor 
om op ultime wijze naar boven te rijden.

Uproc6 4.10 
Olive Metallic / Magma Red

4-Link Veersysteem – 160 mm veerweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veer-
systeem met e-bike specifieke afstelling en 
160 mm veerweg geeft maximaal comfort 
en veiligheid onder veeleisende omstandig-
heden.

Elevated Chain Stays (ECS)
De slimme achterbrug met verhoogde  
liggende delen, is zo geconstrueerd dat er 
geen contact met de achterbrug onstaat 
door het slaan van de ketting. 
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Uproc 4 6.30 
Jeans Blue / Magma Red

Uproc 4 

E-fully voor avonturiers 
 __ _
De Uproc4 is de full suspension voor mountainbikers die veelzijdige omgevingen opzoeken. Met zijn 140 millimeter 
veerweg en 27.5”+-banden is de Uproc4 onder zware omstandigheden haast net zo sterk als ons vlaggenschip, de 
Uproc7. Bij lichtere omstandigheden is deze fiets mogelijk nog een fractie wendbaarder. De Uproc4 is voorzien van 
een krachtige accu met een capaciteit van 603 wattuur. Dat is ruimschoots voldoende voor langere tochten met vele 
hoogtemeters.



Uproc 4 6.30 
Apple Green / Black

Uproc 4 4.10 
Marble Grey / Magma Red

Uproc 4 4.10 
Tangerine Orange / Teal Blue

Panasonic GX0 Motor
Met slechts 2,9 kilogram is de nieuwe  
Panasonic GX0 motor een van de lichtste 
in zijn klasse en tegelijkertijd, met 90 Nm 
aan koppel levert de motor een record in 
onder-steuning. De nieuwe aandrijfeenheid 
wordt gekenmerkt door de constante  
vermogensafgifte over een zeer breed 
trapfrequentiebereik - dat betekent: de 
beste ondersteuning, zelfs bij een lage 
cadans.

4-Link Suspension – 140 mm Federweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veer-
systeem met e-bike specifieke afstelling en 
140 mm veerweg geeft maximaal comfort 
en veiligheid onder veeleisende omstandig-
heden.

Vernieuwde framegeometrie
De stijle geplaatste voorvork en optimale 
gewichtsverdeling zorgen voor stabiele  
rijeigenschappen en het klimvermogen wordt 
door de centrale zitpositie optimaal overge-
bracht.De verlaagde bovenbuis vergroot de 
bewegingsvrijheid en veiligheid in het terrein.  
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Uproc 3 6.50 
Ibis Red / Black

Maakt u een rondje in het weekend, kiest u uitdagende paden na werktijd of gaat u op fietsvakantie met tent en 
bepakking? De Uproc3 is de perfecte partner voor iedere tocht. Met een comfortabele 140 millimeter veerweg, een 
doordachte geometrie, stevige 26” banden en de krachtige Bosch Perfomance Line CX-aandrijving is de volgeveerde 
Uproc3 het Zwitsers zakmes onder de e-mountainbikes.  

Uproc 3 

Het Zwitsers zakmes onder de 
e-mountainbikes
 __ _



Uproc 3 6.30 
Slate Grey / Lime Green

Uproc 3 4.10 
Marble Grey / Ibis Red

Uproc 3 6.50 
Space Blue/Lime Green 

4-Link Suspension – 140 mm Federweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veer-
systeem met e-bike specifieke afstelling en 
140 mm veerweg geeft maximaal comfort 
en veiligheid onder veeleisende omstandig-
heden.

FLYER Battery Shield (FBS)
De geïntegreerde PowerTube accu wordt 
optimaal beschermd door de magnetische 
accu beschermingskap. Deze geavanceer-
de magnetische sluiting geeft een stevige 
bevestiging en maakt daarnaast ook een 
snelle accu wissel mogelijk.  

FLYER Tensor
Het markante design van de FLYER Tensor 
geeft een hoge stijfheid van het balhoofd
en zorgt voor een nauwkeurig stuurgedrag.
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Uproc2 2.10 
Silver Dark Cool / Jeans Blue

Uproc 2 

De comfortabele hardtail
 __ _
Stabiliteit, comfort en snelheid zijn de belangrijkste eigenschappen van de Uproc2. Deze hardtail heeft een stijf 
aluminium frame, een comfortabele geometrie, een geringe bovenbuishoogte en stabiele 29” wielen. Al die zaken 
vergroten de veiligheid en controle. De voorvork is geveerd (120 millimeter veerweg) en er zit een krachtige 
GX0-motor op. Die krijgt zijn energie van de accu, welke een capaciteit heeft van 603 wattuur. Dat alles tezamen 
maakt dat de Uproc2 een ideale fiets is voor een avontuur buiten de gebaande paden. 



Uproc2 4.10 
Olive Metallic/Lime Green

Uproc2 2.10 
Ibis Red / Cast Silver

Panasonic GX0 Motor
Met slechts 2,9 kilogram is de nieuwe  
Panasonic GX0 motor een van de lichtste 
in zijn klasse en tegelijkertijd, met 90 Nm 
aan koppel levert de motor een record in 
onder-steuning. De nieuwe aandrijfeenheid 
wordt gekenmerkt door de constante  
vermogensafgifte over een zeer breed trap- 
frequentiebereik - dat betekent: de beste 
ondersteuning, zelfs bij een lage cadans.

SIB accu-integratie
De slim geïntegreerde accu maakt het wiss-
elen eenvoudig. De strakke pasvorm fixeert 
de accu stevig onder alle omstandigheden.
De speciaaal ontworpen L-vormige onder-
buis zorgt voor een maximale framestijfheid, 
feedback en zelfverzekerd stuurgedrag.

Twentyniner Wheels
De grote 29" wielen met hun zeer goede  
roleigenschappen zorgen voor een hoge  
rijstabiliteit en geven comfortabel, zelf 
verzekerd rijplezier.
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Uproc 1 4.10 
Ibis Red / Lime Green

Het plezier op de Uproc1 begint zodra het asfalt ophoudt. Kenmerkend voor deze mountainbike is de vorm van de 
voorste framedriehoek. Deze zorgt voor een hoge framestijfheid en veel stabiliteit. Tegelijkertijd heeft de Uproc1 
een laag gewicht, wat resulteert in wendbaarheid en prettige rijervaringen. De bovenbuis loopt laag af en dat zorgt 
voor extra comfort. De Uproc1 is een prettige fiets, zeker voor beginnende e-mountainbikers die op zoek zijn naar de 
hoogste kwaliteit en veel off-road rijplezier wensen.

Uproc 1 

Dé lichtgewicht e-mountainbike
 __ _



Uproc1 2.10 
Slate Grey / Lime Green

Uproc1 2.10 
Lime Green / Black

FLYER Tensor
Het markante design van de FLYER Tensor 
geeft een hoge stijfheid van het balhoofd
en zorgt voor een nauwkeurig stuurgedrag.

FLYER Battery Shield (FBS)
De geïntegreerde PowerTube accu wordt 
optimaal beschermd door de magnetische 
accu beschermingskap. Deze geavanceer-
de magnetische sluiting geeft een stevige 
bevestiging en maakt daarnaast ook een 
snelle accu wissel mogelijk.  

27.5"+ Banden
De volumineuze banden met een afmeting 
van 27.5 x 2.6 inch bieden de beste tractie en 
rijcomfort. 
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facebook.com/FLYER.Benelux

www.flyer-fietsen.nl

Ontdek de FLYER online 
wereld
 _ _ _

Volg FLYER op Facebook en maak deel uit van de 
FLYER-community. Deel uw ervaringen via dit sociale 
netwerk en maak ons deelgenoot van uw rijplezier. 
In de maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u ook over het 
laatste nieuws rond FLYER e-bikes. 



                    Nieuwsgierig geworden? Vraag een testrit aan bij de lokale 

FLYER-dealer via www.flyer-fietsen.nl/testrit

FLYER Benelux B.V.

info@flyer-fietsen.nl

www.flyer-fietsen.nl

Versie 1


