
Upstreet 2 
Jeans Blue Gloss, Comfort frame

Upstreet 2 
Jeans Blue Gloss, Comfort frame - gevouwen (930 x 850 x 400 mm)

Bosch Performance Line
Met een sportief koppel van 65 Nm en een 
hoog prestatievermogen levert de nieuwe 
Bosch Performance Line-motor altijd de  
juiste ondersteuning op het juiste moment 
en op de juiste plaats, zelfs in de bergen.
Het instapmodel is uitgerust met de Bosch 
Active Line Plus. Deze bijzonder stille motor 
heeft een koppel van maximaal 50 Nm. 

Compact opvouwbaar
In een paar eenvoudige stappen en zonder gereed-
schap is de Upstreet2 op te vouwen en op te bergen in 
een kleine ruimte. De compacte fiets is ingeklapt een 
pakket van slechts 93 x 85 x 40 centimeter. Op die 
manier is de Upstreet2 praktisch mee te nemen, ook in 
het openbaar vervoer. 

Stabiel vouwmechanisme
Het vouwmechanisme is slim ontworpen en 
eenvoudig te bedienen. Een zekering voor-
komt dat de fiets in gevouwen stand toch 
openklap.

Upstreet 2
De e-bike om mee te nemen
 _ _ _
Of het nu gaat om kamperen of dagelijks pendelen met 
onder meer de trein: als de ruimte beperkt is toont de 
Upstreet2 zijn grootsheid. Deze compacte vouwfiets gaat 
gemakkelijk mee en biedt uitstekende rijeigenschappen. 
Dankzij de slimme vouwverbinding met dubbele zekering 
staat er een zeer stabiele fiets die ook nog eens volop 
rijcomfort biedt.  De wendbare 20-inch-wielen en harmo-
nieuze Bosch-aandrijving van de nieuwste generatie 
zorgen voor het nodige plezier. De Upstreet2 hanteert het 
motto ‘One for all’, omdat deze one-size-e-bike geschikt 
is voor alle mensen, ongeacht of ze 150 of 190 centimeter 
lang zijn. 
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Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage 3899.– 4399.–

Wieldiameter 20" • •
Frametype Comfort • •
Frame-eigenschap FLYER hydrogevormde buizen • •
Framemateriaal Aluminium • •
Framedetails Geïntegreerde kabelloop, 135 mm spacing • •
Framemaat one size • •
Framekleur Jeans Blue Gloss • •
Voorvork FLYER Starrgabel • •
Motor Bosch Active Line Plus • –

Bosch Performance Line – •
Ondersteuningsniveau 4 Ondersteuningsniveaus • •
Ondersteuning Tot 25 km/h • •
Loopondersteuning Loopondersteuning tot 6 km/h • •
Accu Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) • •
Display Bosch Intuvia • •
Aandrijving Riemaandrijving – •

Kettingaandrijving • –
Versnelling Shimano Nexus, 8 speed • –

Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX – •
Remmen Shimano T401, 180/160 mm (schijfremmen) • –

Shimano Deore T6000, 180/160 mm (schijfremmen) – •
Stuurpen FLYER opvouwbaar, 31.8 x 70 mm • •
Zadel Selle Royal Ariel • •
Zadelpen SR Suntour SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm • •
Velgen FLYER FR21 • •
Voornaaf Formula CL-25, 32h • •
Achternaaf Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h • –

Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h – •
Banden Schwalbe Big Ben 20 x 2.15 • •
Pedalen FLYER vouwpedaal • •
Koplamp Busch & Müller Upp • –

Supernova MINI 2 – •
Achterlicht Busch & Müller 2C • •
Spatborden SKS B65 • •
Middenstandaard Pletscher Twin • •
Bagagedrager FLYER bagagedrager met klemveer, Racktime • •
Diefstalpreventie ABUS Shield 5650L (ringslot gelijksluitend met accuslot) • •
Oplader Bosch Standard Oplader 4A • •

• Standaardspecificatie    /  – niet beschikbaar 
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Gewicht zonder accu ca. 23 kg, Gewicht accu ca. 2.8 kg, Gewicht rijklaar ca. 26 kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht ca. 130 kg


