Persbericht
FLYER Upstreet6 – Nieuwe highspeed e-bike voor forenzen
Huttwil, 29.06.2020: De Zwitserse e-bike-pionier FLYER brengt een nieuwe highspeed ebike (s-pedelec) op de markt. De speciaal voor forenzen ontwikkelde e-bike onderscheidt
zich door zijn eenvoudige design en zijn krachtige en stille naafmotor. De volledig
geïntegreerde accu van 810 Wh zorgt voor een extra grote actieradius. Het was nog nooit
zo leuk om naar het werk te fietsen.
Dynamisch en stijlvol onderweg
Snelle speed pedelecs met trapondersteuning tot 45 km/u zijn het ideale vervoermiddel om u elke
dag snel en flexibel te verplaatsen. Met de nieuwe Upstreet6 introduceert FLYER een urban ebike waarmee geoefende fietsers zich zonder stress en flexibel een weg banen door het spitsuur
en de verkeerschaos - en dat in stijl.
De sterke naafmotor ontvouwt zijn kracht bijna geruisloos en zorgt met zijn topvermogen van 825
watt voor een dynamisch rijgedrag. De Upstreet6 ziet er ook dynamisch uit met zijn heldere lijnen
en mooie details, zoals het perfect in de voorbouw geïntegreerde FIT D1-display.
De volledig geïntegreerde FIB-accu van FLYER biedt een capaciteit van 810 Wh voor een zeer
grote actieradius, zodat u zonder probleem lange afstanden kunt afleggen. Met de 'long-life
modus' kan de levensduur van de accu zelfs nog worden geoptimaliseerd: in deze schakelbare
modus wordt de accu slechts tot 80% opgeladen en bij 20% van de accucapaciteit wordt de
bestuurder gevraagd de accu op te laden. Het grote FIT D1-display is elegant geïntegreerd in de
voorbouw, geeft alle rij-informatie duidelijk weer en biedt slimme extra functies zoals navigatieen fitnessfuncties.
De FLYER Upstreet6 (frametype ‘Gents’ in de tijdloos mooie ‘Black Gloss’- lak) is nu
verkrijgbaar bij de FLYER-dealers vanaf EUR 5249,00.
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Download foto’s FLYER Upstreet6:
https://media.flyer-bikes.com/share/165C9C6E-6E75-42F9-9727B753728DB48C/

Download foto’s (vrijstaand en sfeerbeelden) van alle FLYER-modellen en van het bedrijf
in het algemeen:
Website: https://media.flyer-bikes.com/login/
Gebruiker: presse@flyer.ch
Wachtwoord: Presse_Media

Het Zwitserse bedrijf Flyer AG ontwikkelt en produceert premium e-bikes onder de merknaam Flyer. De ebike-pionier biedt elektrische fietsen voor elke behoefte: van klassieke lage-instapmodellen, tot stadsfietsen
en sportieve e-mountainbikes. In de hoofdvestiging in Huttwil, op de Zwitserse Hoogvlakte, zijn ongeveer
230 personeelsleden werkzaam in een moderne fabriek die exclusief is ontworpen voor de productie van
elektrische fietsen. De dochterondernemingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland bieden aan nog eens
50 personeelsleden werk. De fabriek in Huttwil, die overeenkomstig het duurzaamheidsbeleid van het
bedrijf volgens de Minergie-P®-filosofie is gebouwd, is een attractie op zich en wordt jaarlijks door circa
10.000 bezoekers bezocht. FLYER is marktleider in Zwitserland. Ruim 75% van de productie gaat naar het
buitenland, met Duitsland en de Benelux als voornaamste exportmarkten. Flyer is bovendien actief op de
Oostenrijkse, Franse en Italiaanse markt. In 2020 viert het merk Flyer zijn 25-jarig jubileum.
www.flyer-bikes.com

Nadere informatie (media):
FLYER Benelux B.V. Nancy Floris T: +31 251 276792 n.floris@flyerbenelux.nl
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