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Persbericht 

 

Uitdagende trails en steile afdalingen worden een speeltuin – 
FLYER e-MTB Uproc6 onderscheiden met Design & 
Innovation Award 2021 
 
Huttwil, 19-1-2021. De FLYER e-MTB Uproc6 heeft in de categorie e-mountainbikes de gerenommeerde 

Design & Innovation Award 2021 gewonnen. Deze onderscheiding van de fietsindustrie geldt als 

kwaliteitskeurmerk en maatstaf voor topproducten in de fietswereld. Bij de FLYER Uproc6 was de 

internationale vakjury vooral onder de indruk van de sportieve geometrie, het frameontwerp en de 

hoogwaardige uitrusting. Zeer enthousiast waren de experts over de “indrukwekkende totale 

performance”. Daarbij werden vooral de rijeigenschappen op extreme trails en de uitstekende 

prestaties bij hoge snelheden en op steile afdalingen geroemd. 
 

“Bij hoge snelheden komt de nieuwe Uproc6 9.50 pas echt goed tot zijn recht en overtuigt hij met zijn soepele 

loop en dikke voorvork, waardoor uitdagende trails en steile afdalingen een speeltuin worden”, aldus de 

lovende woorden van de internationale vakjury. De jury prees ook “de moderne geometrie” en de “topklasse 

uitrusting”, omdat deze “de Uproc6 zeer veilig maken” en “voor downhillwerk niet beter hadden kunnen worden 

gekozen.” 

 

Getest werd het model FLYER Uproc6 9.50. 

 
Uphill rocket, downhill rocker 
 

De Uproc6 is consequent ontwikkeld om maximaal rijplezier en topprestaties bij afdalingen te bieden. Deze 

enduro-bike overtuigt door zijn doordacht ontworpen full-carbon frame, 160mm-voorvork en vele technische 

verfijningen. De progressieve framegeometrie en combinatie van een 29-inch voorwiel met een 27,5-inch 

achterwiel staan garant voor uitstekende rijprestaties op veeleisende trails. 

 

Samen met gerenommeerde testcentra hebben de ingenieurs van FLYER veel tijd geïnvesteerd in het 

optimaliseren van de framestijfheid en in detailoplossingen als het slimme ontwerp van de carbon rocker link 

(achterveringhevel). De vierpunts voorvork met een veerweg van 160 mm, op zware belastingen berekende 

lagerpunten en specifieke schokdempers combineert een gevoelige respons met optimale ondersteuning en 

een ruime reserves voor snelle afdelingen. De progressieve geometrie met vlakke balhoofdhoek (64,5°), lange 

reach (470 mm / maat L) en korte achtervork (445 mm) dragen verder bij aan het superieure en dynamische 

rijgedrag. De Uproc6 maakt gebruik van het ‘mixed-wheel concept’, dat de voordelen van verschillende 

wielmaten combineert: vlekkeloos kantelgedrag en optimale grip dankzij het grote 29-inch voorwiel gaan 

gepaard met een grote wendbaarheid door toepassing van een compacter 27,5-inch achterwiel. 

 

De steile zitbuishoek zorgt bij bergop rijden voor een centrale zitpositie en optimaal klimvermogen. De Bosch 

Performance Line CX-motor levert met een ondersteuning van maximaal 340%, koppel van 85 Nm en high-

end sensortechnologie een zeer dynamische trapondersteuning voor een uitzonderlijke rijervaring op 

veeleisende trails. De volledig geïntegreerde PowerTube-accu van 625 Wh is met een bout aan het frame 

vastgeschroefd voor een extra veilige bevestiging. De slimme integratie van de accu in het frame garandeert 

een stevige, trillingsvrije plaatsing, waarbij de accu in een handomdraai kan worden vervangen met behulp 

van een 6-mm inbussleutel die in de achterwielnaaf is opgeborgen. 

 

 



 

 

Hoogwaardige, specifiek voor zwaar enduro-gebruik ontworpen componenten, zoals de dikke Fox 38- of 

RockShox ZEB-voorvork met een veerweg van 170 mm, hybride wielen van DT Swiss en Maxxis-banden met 

robuust DoubleDown-karkas staan garant voor maximale stabiliteit en optimale rijprestaties. 

 

De Uproc6 van Flyer is in drie uitrustings- en kleurvarianten verkrijgbaar bij geselecteerde dealers 

(catalogusprijs vanaf 7.099,00 euro). 

 

 

 

  
 Uproc6 9.50, Black / Brown Gold Satin Uproc6 8.70, Pulse Red / Mars Red Satin 

 

 Uproc6 6.50, Lichen Green / Black Satin 

 

 

 

Te downloaden productfoto’s, actiefoto’s en video’s Flyer Uproc6: 

 

https://media.flyer-bikes.com/share/04610DDD-E4F2-47CD-A6C262854F01C99B/ 

 

 
Te downloaden 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 

 

https://media.flyer-bikes.com/share/04610DDD-E4F2-47CD-A6C262854F01C99B/
https://media.flyer-bikes.com/login/
mailto:presse@flyer.ch


 

 

De in 2013 voor het eerst uitgereikte Design & Innovation Award is de belangrijkste onderscheiding in de 

fietsindustrie. De jury stelt zich tot doel om de producten in de praktijk te testen. Bij de beoordeling wordt 

gebruikgemaakt van de kennis die aanwezig is bij de gespecialiseerde bladen ENDURO Mountainbike 

Magazine, E-MOUNTAINBIKE Magazine en GRAN FONDO Cycling Magazine. Samen met insiders uit de 

fietsindustrie en grootheden van buiten de branche willen de redacteurs een praktische en eerlijke 

productoriëntatie met duidelijke aankoopadviezen bieden. Daarnaast willen ze een actieve rol spelen als 

neutraal platform, trendsetter en denktank. 

 

design-innovation-award.com 

 

Een Pioniersgeest, Zwitserse precisie en het streven naar topkwaliteit vormden de basis waarop FLYER begin 

jaren 90 werd opgericht. Door gebruik te maken van de ervaring en vakkennis die in dertig jaar binnen het 

bedrijf werd opgebouwd, produceren nu zo'n driehonderd medewerkers in Huttwil, in het hart van Zwitserland, 

tot vierhonderd hoogwaardige e-bikes per dag. Of het nu is voor dagelijks gebruik, voor een ontspannen 

fietstocht of voor spectaculaire ritten door de bergen, FLYER biedt voor ieder terrein en elk jaargetij een 

passende e-bike. Met baanbrekende innovaties die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de elektrische 

fiets, is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in Zwitserland. In Duitsland, Oostenrijk en Nederland is FLYER 

met dochterondernemingen vertegenwoordigd en in Frankrijk en Italië heeft het eigen verkooporganisatie. 

 

www.flyer-bikes.com 
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