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Persbericht 

 

Geconcentreerde kracht, uitstekende klimeigenschappen en 
grote energiereserves – FLYER e-MTB Uproc X wint de  
Design & Innovation Award 2022 
 
Huttwil, 20 januari 2022: Met de FLYER e-mountainbike Uproc X wint FLYER de 
gerenommeerde Design & Innovation Award 2022. Deze onderscheiding van de 
fietsindustrie geldt als kwaliteitskeurmerk en maatstaf voor topproducten. FLYER wint 
met het nieuwe topmodel voor de tweede keer op rij de prijs in de categorie e-
mountainbikes. De Uproc X is ontwikkeld door de Zwitserse e-bike-pioniers om grenzen 
in de bergen en op trails te verleggen. De vakjury was vol lof over de uitstekende 
klimeigenschappen, het innovatieve frame, de krachtige Panasonic-motor en de 
intelligente FIT e-bike-technologie.  
 
 
 

 
 

 

"Met de Uproc X heeft FLYER een nieuwe formule voor de moderne klimmachine uitgevonden: 
Door de doordachte geometrie plaatst de Uproc X de fietser in de perfecte positie op de e-
mountainbike om iedere steile hellingen te kunnen beklimmen. De krachtige Panasonic GX 
Ultimate-moteor levert moeiteloos kracht om de FLYER in een niet te stuiten tempo elke berg 
op te krijgen, maar kan daarbij tegelijkertijd in de slimme automatische modus zijn 95 Nm 
koppel op subtiele wijze inzetten. FLYER combineert het innovatieve motorsysteem met de FIT 
2.0-regeling die uitblinkt met zijn hoge connectiviteit en digitale features", zo luidt het oordeel 
van de jury.  
 
Daarnaast heeft de Uproc X de experts overtuigd met zijn innovatieve carbonframe. Met een 
geraffineerde bevestiging is een stevige montage van de grote 750-Wh-accu mogelijk en kan 
deze tegelijkertijd ook nog eens eenvoudig worden verwijderd. De jury ziet verdere pluspunten 
in de geïntegreerde MonkeyLink-interfaces voor de eenvoudige montage van verlichting en in 
de geslaagde integratie van de Panasonic-motor. Getest werd het model FLYER Uproc X 9.50.  
 



 

 

“Wij zijn erg blij met de prijs voor de Uproc X. We hebben een nieuw carbonframe ontwikkeld 
voor deze krachtige fiets en de geometrie tot in het kleinste detail uitgebalanceerd. Het was 
belangrijk voor ons dat de fiets op elke trail echt leuk was om op te rijden. De jury voor de 
Design & Innovation Award heeft nu op indrukwekkende wijze bevestigd dat ons projectteam 
een perfecte trailbike heeft gecreëerd", zegt FLYER Product Manager Philipp Suter.  
 
Premium e-MTB met innovatieve details 
 
De vierpuntsvering met 150mm veerweg, carbon hevelsysteem, groot gedimensioneerde 
industrielagers en specifiek afgestemde schokdempers zorgen bij deze Performance e-MTB 
voor controle, veiligheid en tegelijkertijd veel bewegingsvrijheid in het terrein. Dankzij de 
Panasonic GX Ultimate Pro Fit aandrijving met 95 Nm koppel en 600 Watt piekvermogen levert 
de Uproc X meer dan voldoende stuwkracht voor de steilste beklimmingen. De accu van 750 
Wh levert veel energie voor lange tochten. De accubevestiging met bout garandeert een 
absoluut trillingsvrije bevestiging van de volledig geïntegreerde accu en maakt het mogelijk 
deze eenvoudig te verwijderen. De topmodellen vallen op met een volledig geïntegreerde 
stuurpen-/stuureenheid. Alle modellen beschikken over een MonkeyLink-interface waarop 
eenvoudig een voorlamp kan worden aangesloten. Het Mixed wheel-concept met 29 inch voor- 
en 27.5 inch achterwiel maakt een superieur rolgedrag, veel grip en maximale wendbaarheid 
mogelijk.  
 
Nieuwe FIT 2.0 technologie – intelligente systeemintegratie en afstemming op 
individuele behoeften tijdens het rijden 
 
De FIT 2.0 systeemintegratie maakt een intuïtieve bediening en slimme functies mogelijk, zoals 
de individuele aanpassing van de rijmodi of GPS-navigatie. Ook nieuw is de “boost-functie”. 
Hiermee kan de motor op elk ondersteuningsniveau kortstondig naar de turbomodus worden 
geschakeld om bijvoorbeeld een steile helling te overwinnen. Het eenvoudig verwisselbare 
display kan te allen tijde worden vervangen door een grotere uitvoering.  
 
De FLYER Uproc X is vanaf zomer 2022 verkrijgbaar bij geselecteerde dealers in vier 
uitvoeringen en twee kleuren (catalogusprijs vanaf 5.449 EURO). 
 

 

Te downloaden productfoto’s, actiefoto’s en video’s Flyer Uproc X: 
 

 

https://media.flyer-bikes.com/web/1d5f6a7d2d8575b4/di-a--2022---uprocx_9-50/ 

 

 
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/web/1d5f6a7d2d8575b4/di-a--2022---uprocx_9-50/
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 

 

Pioniersgeest, Zwitserse precisie en het streven naar topkwaliteit vormden de basis waarop begin jaren 90 

FLYER werd opgericht. Gebruikmakend van de ervaring en vakkennis die in dertig jaar binnen het bedrijf is 

opgebouwd, produceren nu zo'n driehonderd medewerkers in Huttwil, in het hart van Zwitserland, dagelijks tot 

vierhonderd hoogwaardige e-bikes. Of het nu is voor dagelijks gebruik, ontspannen fietstochten of 

spectaculaire ritten door de bergen: FLYER biedt voor ieder terrein en elk seizoen 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, in Frankrijk en Italië heeft het eigen verkooporganisaties. 

www.flyer-bikes.com 

 
Meer informatie (media): 

  
FLYER Benelux   Nancy Floris  T: +31 251 27 67 92  n.floris@flyer.ch 

http://track.41.marketing/x/c?c=1893037&l=7df68c3b-6aec-4e68-aeda-60d18f77c104&r=65557b63-fa31-4b93-8c83-da53a7376c42
http://www.flyer-bikes.com/

