
Goroc 2 
Vintage Brass / Black matt

Rijstabiliteit, comfort en een perfecte krachtoverbrenging zijn de 
kenmerken van de Goroc2. Deze buitengewoon veelzijdige allrounder 
heeft een comfortabele geometrie met een lage bovenbuishoogte en 
stabiele all-terrain-banden en is zodoende geschikt voor dagelijks 
gebruik. De verende voorvork met een veerweg van 120 millimeter, 
krachtige schijfremmen en sterke Panasonic-motor met intelligente 
FLYER-bediening maken avonturen buiten de gebaande paden mogelijk. 
Ook als er bagage mee op de fiets moet is de Goroc2 een goede keuze. 

Goroc 2
De veelzijdige allrounder
 _ _ _

FLYER display en bedieningsunit
De door FLYER ontwikkelde bedieningsunits 
combineren duidelijkheid en een een- 
voudige 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.

SIB-630 accu
De grote batterij met een capaciteit van 630 Wh 
biedt veel energie voor lange tochten met de 
nodige hoogteverschillen.

Panasonic GX Ultimate-motor
Met slechts 2,9 kilogram is de nieuwe Panasonic 
GX Ultimate een van de lichtste in zijn soort en 
levert hij met een koppel van 90 Nm tegelijkertijd 
zeer krachtige ondersteuning. De nieuwe motor 
onderscheidt zich door de constante vermogen-
safgifte bij een zeer breed trapfrequentiebereik. 
Dat betekent dat ook bij een laag aantal trapom-
wentelingen er nog altijd veel ondersteuning is. 

vanaf € 4199,-



Goroc 2 
Black Shading / Black Gloss

29 inch-wielen
De grote 29 inch-wielen rollen gemakkelijker over 
obstakels heen en zorgen voor een comfortabele, 
betrouwbare wegligging. 

Mountainbikebanden
Specifieke mountainbikebanden (27,5 x 2,35 
inch) garanderen veel tractie, grip en daar-
mee veiligheid. Uiteraard op de onverharde 
paden, maar ook op asfalt.

SIB-integratie
Door de slimme integratie van de batterij 
is het eenvoudig om deze eruit te halen. 
Onderweg zit de batterij stevig op zijn plek 
dankzij de strakke pasvorm. Het is mogelijk 
om de batterij zowel op de fiets als losge-
koppeld te laden. 



Goroc 2
Goroc 2 6.50

Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage  4199.–

Wieldiameter 29" •
Frametype Hardtail •
Frame-eigenschap FLYER hydrogevormde buizen •
Framemateriaal Aluminium •
Framedetails Geïntegreerde kabelloop, Boost 12 x 148 mm •
Framemaat S •

M •
L •
XL •

Framekleur Black Shading / Black Gloss •
Kashima / Black matt •

Voorvork SR Suntour Raidon34, 120 mm, 15 x 110 mm Boost •
Motor Panasonic GX Ultimate •
Ondersteuningsniveau 4 ondersteuningsniveaus (incl. auto-mode) •
Ondersteuning Tot 25 km/h •
Loopondersteuning Loopondersteuning tot 6 km/h •
Accu FLYER Smart geïntegreerde accu SIB-630 (603 Wh / 16.75 Ah / 36 V) •
Display FLYER D1, 3.5" kleurendisplay •
Aandrijving Kettingaandrijving •
Versnelling SRAM SX Eagle, 12 speed, 11-50t •
Remmen Shimano MT520/500, 180/180 mm (schijfremmen) •
Stuurpen FLYER Alloy, 31.8 x 60 mm, 3° •
Stuurbocht FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm •
Zadel Selle Royal Ariel •
Zadelpen FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 30.9 mm •
Wielset Rodi Ready 30 •
Banden Maxxis Forekaster SilkShield 29 x 2.35 •
Pedalen VP Nylon •
Koplamp B&M LED IQ-X met dagrijverlichtinng en near-field-verlichting •
Achterlicht Busch & Müller 2C •
Spatborden Pletscher Alu R65 •
Zijstandaard Hebie 661 •
Bagagedrager FLYER bagagedrager met klemveer, Racktime •
Diefstalpreventie ABUS Plus-System accuslot •
Oplader FLYER Oplader 4A for SIB/STB •

• Standaardspecificatie    /  – niet beschikbaar 

Gewicht zonder accu ca. 22 kg, Gewicht accu ca. 3.7 kg, Gewicht rijklaar ca. 26 kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht ca. 149 kg


