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Persbericht 

 

Wendbaar, slim en stijlvol - FLYER stelt de nieuwe Upstreet 
voor 
 
Huttwil, 01 december 2022: Met de nieuwe FLYER Upstreet presenteert de e-bikepionier 
uit Zwitserland een e-bike voor in de stad. Deze e-bike gaat het dagelijks leven 
gemakkelijker en leuker maken. De veelzijdige e-bike heeft een modern design en is 
uitgerust met hoogwaardige componenten en intelligente technologie.  
 
Thuis in de stad, een echte stijlicoon 
 
Snel, soepel en zonder stress naar het werk fietsen, gemakkelijk kinderen of boodschappen 
vervoeren of gewoon gezond en milieubewust korte en lange afstanden afleggen – daarvoor is 
de nieuwe Upstreet van FLYER gemaakt.  
 
De Upstreet is de perfecte metgezel in elke dagelijkse situaties. Het slimme aandrijfsysteem 
beschikt over gps-navigatie en de mogelijkheid om vier ondersteuningsniveaus precies naar 
wens in te stellen. De krachtige motor met een accu van maar liefst 750 Wh en optionele range 
extender (540 Wh) maakt nieuwe actieradiusrecords mogelijk. De krachtige verlichting van 
FLYER en de brede banden zorgen voor veiligheid – ook 's nachts of op natte wegen.  
 
 

 
 
 
“De nieuwe Upstreet is optimaal uitgerust voor elke rit, of het nu over kasseien gaat, volgeladen 
met boodschappentassen of met een kinderzitje of aanhanger”, zegt Product Manager van 
FLYER Philipp Suter. “Met het strakke design spreken we e-bikers van alle leeftijden aan, die 
naast functionaliteit en veiligheid ook waarde hechten aan sportiviteit en design”, aldus Suter. 
 
Naast het uitstekende ontwerp werd bij de productontwikkeling ook veel nadruk gelegd op 
duurzaamheid – zoals altijd bij FLYER. De e-bike is tenslotte één van de meest 
milieuvriendelijke vervoersmiddelen. 
 
Pakezel en kinderexpress 
 
De Upstreet is goedgekeurd voor kinderzitjes en fietsaanhangers en heeft een bagagedrager 
met een maximale belasting tot 27 kg. Een interessante e-bike dus voor iedereen die zich 
autovrij door de stad wil bewegen.  
 



 

Nieuwe FIT 2.0 technologie – intelligente systeemintegratie en afstemming op 
individuele behoeften 
 
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 wanneer men dat extra zetje nodig heeft.Groot aanbod aan modelvarianten 
 
FLYER biedt de Upstreet aan in negen modelvarianten en drie frametypes (Comfort, Mixed en 
Gents). Daartoe behoren een crossover-versie met banden voor alle terreinen, een sportieve 
versie zonder bagagedrager en een speed pedelec met trapondersteuning tot 45 km/u. Wat de 
aandrijving betreft kunnen gebruikers kiezen tussen naafversnellingen met riem- of 
kettingaandrijving of derailleurs met een groot bereik. De Upstreet is verkrijgbaar in drie 
aantrekkelijke framekleuren: Frosty Sage, Mercury Red Gloss en Pearl Black Gloss. 
Catalogusprijs vanaf 4799 euro.  
 
 

Download vrijstaande foto’s en productinformatie FLYER Upstreet: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/3515EDC5-3E29-4CF9-923385FD4CEDD965/ 
 
 
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 
 
 
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  Mobiel: +31 6 26 05 41 86  n.floris@flyer.ch 
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