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Persbericht 

 

Duurzame mobiliteit en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid - FLYER steunt het 
klimaatbeschermingsproject "SolarButterfly" 
 
Huttwil, 22 april 2022: Het idee van "SolarButterfly" is een wereldreis met een "Tiny House" op 
zonne-energie en daarbij projecten, pioniers, ondernemingen en politici bezoeken die zich hard 
maken voor klimaatbescherming. De entourage rondom de innovatieve zonnemobiel is 29 mei 
op bezoek bij de e-bike pionier FLYER in Huttwil. Op het Zwitserse hoofdkantoor ontwikkelt en 
assembleert FLYER al meer dan twee decennia hoogwaardige e-bikes en wordt daarom 
beschouwd als een belangrijke pionier voor het succes van elektrisch aangedreven fietsen in 
Europa. Vanaf dag één is de gehele bedrijfscultuur van FLYER gericht op duurzaamheid. 
 
SolarButterfly komt langs bij FLYER  
 
Samen met "Rent a Bike" ondersteunt FLYER de SolarButterfly-e-bike tour, om een signaal 
voor klimaatbescherming af te geven. 
 

Een team onder leiding van Louis Palmer, een Zwitserse pionier op het gebied van zonne-
energie, begint in mei met deze grote en spannende reis. Dit wereldwijde avontuur wordt 

gestart met een 4-daagse e-bike-tour door Zwitserland. Deze begint op 26 mei in Sachseln en 
eindigt op 29 mei in Huttwil, bij het hoofdkantoor van FLYER. De deelnemers aan de tour 

krijgen bij FLYER onder andere een rondleiding met interessante inzichten in de ontwikkeling 
en productie van de FLYER e-bikes. 

 

 
 
Het Zwitserse deel van de SolarButterfly tour voert niet alleen over mooie fietsroutes. Op 
verschillende plaatsen krijgen de deelnemers de kans rond te kijken bij verschillende bedrijven 
om kennis te maken met verschillende initiatieven, welke een belangrijke rol spelen bij 
duurzame mobiliteit en milieubewust leven en ondernemen. FLYER en "Rent a Bike" 
ondersteunen gezamenlijk de Zwitserse etappes met een vloot e-bikes en plaatsen op elke 
locatie een informatiestand over de FLYER e-bikes. 
 
 
Duurzaamheid centraal 
 
Het thema, maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft bij FLYER een lange traditie. Vanaf 
het begin staat duurzaamheid bij FLYER centraal. Als pionier speelde FLYER een beslissende 



 

rol in de ontwikkeling en de doorbraak van de e-bike in Zwitserland, het gehele Duitstalige 
gebied en in de Benelux. Daarmee leverde Flyer een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van duurzame mobiliteit in Europa. FLYER produceert premium e-bikes met een hoge mate 
van duurzaamheid en een  lange levensduur. Daarbij is het  FLYER hoofdkantoor in Huttwil 
één van de eerste industriële gebouwen in Zwitserland die is gebouwd volgens de Minergie 
Plus-filosofie. Het beschikt onder andere over een grote fotovoltaïsche installatie voor de 
opwekking van stroom, thermische zonne-energie, warmtepompen, regenwatergebruik en een 
speciale warmte-isolatie. Dat alles voor een positieve invloed op de ecologische balans. 
 
Momenteel werkt FLYER mee aan verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid. 
Daarbij doen alle bedrijfsonderdelen mee aan de initiatieven voor mens en milieu. Dit omvat 
grote zaken zoals het regelmatig evalueren van de huidige ecologische voetafdruk van het 
bedrijf tot veel kleine activiteiten. Elke stap naar meer duurzaamheid telt.  
 
FLYER website over duurzaamheid: 
https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/duurzaamheid 
 
Informatie over de SolarButterfly tour in Zwitserland: 
https://solarbutterfly.org 
 
120 e-bikers kunnen deelnemen aan de 4-daagse e-bike-tour van 26 tot 29 mei – er zijn nog 
enkele plekken vrij. 
Neem bij interesse contact op met: join@solarbutterfly.org 
 
FLYER 
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 
 
Download afbeeldingen: https://media.flyer-bikes.com/web/4a04696b99371c5b/solar-butterfly/ 

 
Download afbeeldingen van alle FLYER-e-bike-modellen en over het bedrijf in het 
algemeen: 
 
Website: https://media.flyer-bikes.com/login/ 
Gebruiker: presse@flyer.ch 
Wachtwoord: Presse_Media 
 
Meer informatie (media): 

  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 55 75  Mobiel: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch 
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