
Uproc 7 
Anthracite / Magma Red Matt

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

FLYER Display en Remote
FLYER heeft de besturingselementen van 
de ondersteuning zelf ontwikkeld. Deze 
combineren een overzichtelijke weergave 
met eenvoudige bediening en ergonomie. 
Zowel bij de bediening als in de gebruiker-
servaring merken fietsers de kwaliteit. 
Optioneel is het FLYER D1-display van 3,5 
inch uitvoerbaar met extra functies. 

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 tegelijker-
tijd zeer krachtige ondersteuning. De nieuwe 
motor onderscheidt zich door de constante 
vermogensafgifte bij een zeer breed trapfre-
quentiebereik. Dat betekent dat ook bij een laag 
aantal trapomwentelingen er nog altijd veel 
ondersteuning is. 

Rotsvelden, boomwortels, uitdagende paden, de steilste beklimmingen en afdalingen – de 
Uproc7 weet hier wel raad mee. Deze e-mountainbike is geknipt voor gebruik in de Alpen. 
Een perfect ingestelde veerweg (160 millimeter), 27,5”+-banden met een groot volume en een 
krachtig remsysteem zorgen voor vertrouwd rijgedrag en maximale controle.
De fiets is licht en dankzij de korte liggende achtervork en de geoptimaliseerde  
gewichtsverdeling is de Uproc7 zeer dynamisch en wendbaar. De lage bovenbuis biedt
volop bewegingsvrijheid en veiligheid op elk terrein. De Panasonic GX Ultimate motor zorgt 
voor krachtige ondersteuning op uitdagende hellingen. Met een gewicht van slechts 2,9  
kilogram is de compacte motor een van de lichtste op de markt. Desondanks heeft deze een 
hoog maximaal koppel van 90 newtonmeter. De batterij heeft een grote capaciteit  
(603 wattuur) en is slim geïntegreerd, wat zorgt voor framestijfheid. Op de langere tochten
is het gemakkelijk om onderweg van batterij te wisselen. 

Uproc 7

Het vlaggenschip voor in de Alpen
 _ _ _

vanaf € 5999,-



SIB-integratie
De slimme integratie van de batterij maakt 
het eenvoudig om de batterij eruit te halen 
en deze te vervangen. Onderweg blijft de 
batterij stevig op zijn plaats door de nauwe 
pasvorm, zelfs op ruw terrein. De L-vormige 
onderbuis zorgt voor maximale frame- 
stijfheid en vertrouwd rijgedrag. 

4-Link Suspension – 160 mm veerweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veersysteem met 
e-bike specificatie afstelling en 160 mm veerweg 
geeft maximaal comfort en veiligheid onder veeleisen-
de omstandigheden. 

Vernieuwde framegeometrie
De steil 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.  

Uproc 7 
Pool Blue / Black Matt



Gewicht zonder accu ca. 22 kg, Gewicht accu ca. 3.7 kg, Gewicht rijklaar ca. 26 kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht ca. 130 kg

Uproc 7

• Standaardspecificatie    /  – niet beschikbaar 

Uproc 7
8.70

Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage 5999.–

Wieldiameter 27.5"+ •

Frametype Full Suspension •

Frame-eigenschap FLYER hydrogevormde buizen, 4-link suspension, 160 mm travel •

Framemateriaal Aluminium •

Framedetails Geïntegreerde kabelloop, Boost 12 x 148 mm •

Framemaat S •
M •
L •
XL •

Framekleur Pool Blue / Black Matt •
Anthracite / Magma Red Matt •

Demper RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm Trunnion •

Voorvork RockShox Lyrik Select+, 160 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 Shimano XT, 12 speed, 10–51 t •

Remmen Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm (schijfremmen) •

Stuurpen FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3° •

Stuurbocht FLYER Alloy 780 mm, 9°, 25 mm •

Zadel Ergon SMC40 •

Zadelpen FLYER Dropper Post MT171, 100 mm (S) / 125 mm (M) /  
150 mm (L–XL) travel, 31.6 mm

•

Wielset DT Swiss H 1900 Spline 35 •

Banden Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Addix Soft 27.5 x 2.60 •

Pedalen Wellgo B252-AL •

Diefstalpreventie ABUS Plus-System accuslot •

Oplader FLYER oplader 4A for SIB/STB •


