
Uproc 6 
Black / Brown Gold Satin

NIEUW
MODEL

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

Bosch Performance Line CX 
De Performance Line CX is de krachtigste  
aandrijving van Bosch en biedt tot 340 procent 
ondersteuning. Dat is uiterst geschikt voor 
sportieve doeleinden en als u krachtige  
accelaratie wenst.

Uproc6
De koning van de enduro
Of het tempo nu moordend hoog ligt op veeleisende trails of dat er over obstakels moet worden gespron-
gen, de Uproc6 maakt van de meest extreme routes een speeltuin. De Uproc6 is een raket in het klimwerk 
en een rocker in de downhills. Met het 29 inch voorwiel en 27,5 inch achterwiel (een zogeheten mullet bike) 
en een vlakke stuurhoek zorgt voor rust en controle bij elke snelheid. Het responsieve frame met het vier-
delige veersysteem achter biedt een veerweg van 170 mm. De krachtige Bosch Performance Line CX motor 
en de krachtige, volledig geïntegreerde PowerTube-accu met 625 Wh zorgt voor veel vermogen voor talloze 
afdalingen. Naast de technische verfijningen en de eersteklas rijprestaties schittert de Uproc6 door het 
gebruik van zeer sterke carbonvezels die de stijfheid van het frame en de achterbrug verhoogt.  
De mountainbike is daarmee ontwikkeld voor dynamisch rijgedrag en directe handlingen.

Verstevigde accu-bevestiging
Voor extra veiligheid wordt de volledig geïnte-
greerde PowerTube-batterij (625 Wh) met een 
bout aan het frame bevestigd. 
Dit garandeert een stevige pasvorm zonder 
trillingen. De accu kan eruit met behulp van een 
inbussleutel van 6 millimeter.  
Deze zit in de steekas van het achterwiel  
verwerkt.

Carbon frame
Het gebruik van hoogwaardige carbonvezels 
optimaliseert de stijfheid van het frame en de 
achterste driehoek en is bij uitstek geschikt 
voor een nauwkeurige en dynamische rijgedrag. 
Het responsieve frame met het vierdelige veer-
systeem achter biedt een veerweg van 170 mm. 
De stijve en slim geconstrueerde Rocker Link 
en industriële lagers op de draaipunten gaan 
langer mee, ook bij het zwaarste enduro- 
gebruik.



Uproc6 
Pulse Red / Mars Red Satin

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

29" / 27,5" wielen (Mullet Bike)
Met het 29 inch voorwiel en 27,5 inch achterwiel 
(een zogeheten mullet bike) combineert FLYER 
de voordelen van beide wielmaten: het grotere 
voorwiel rolt gemakkelijker over obstakels en 
verbetert de grip, terwijl het compactere  
achterwiel de wendbaarheid en rijdynamiek ten 
goede komen.

Sportieve enduro-geometrie
De sportieve enduro-geometrie van het frame 
(vlakke stuurhoek, lange reach, korte liggende 
achtervorken, steile zithoek) combineert een 
vertrouwd rijgevoel met wendbaarheid en  
uitstekend klimgedrag. 

Componenten voor enduro-gebruik
Diverse componenten zijn speciaal  
ontworpen voor enduro-gebruik, zoals de 
verende voorvork.  
Deze heeft  binnenpoten met een diameter 
van 38 millimeter en 170 millimeter veerweg 
en garandeert de beste rijprestaties
en het hoogste veiligheidsniveau op  
veeleisend terrein.



• Standaardspecificaties / - niet beschikbaar
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Prijzen EUR - Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage

 
8749,-

 
11.249,-

Wieldiameter 29" / 27.5" • •

Frametype Full Suspension • •

Frame-eigenschap FLYER Engineered, Carbon, 4-Link Suspension, 160 mm Travel, Integrated Battery • •

Framemateriaal Carbon • •

Framedetails Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm • •

Framemaat S • •

M • •

L • •

XL • •

Framekleur Pulse Red / Mars Red Satin • •

Black / Brown Gold Satin • •

Demper Fox DPX2 Performance, 205 x 65 mm Trunnion • –

Fox DPX2 Factory, 205 x 65 mm Trunnion – •

Voorvork Fox 38 Performance Grip, 170 mm, 15 x 110 mm Boost • –

Fox 38 Factory Grip2, 170 mm, 15 x 110 mm Boost – •

Motor Bosch Performance Line CX • •

Ondersteuningsniveau 4 Ondersteuningsniveau (inkl. E-MTB-Modus) • •

Ondersteuning Tot 25 km/h • •

Loopondersteuning Loopondersteuning tot 6 km/h • •

Accu Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) • •

Display Bosch Kiox • •

Aandrijving Kettingaandrijving • •

Versnelling Shimano XT, 12 speed, 10-51t • –

SRAM X01 Eagle AXS, 12 Speed, 10-50t – •

Remmen Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm • –

Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm – •

Stuurpen FLYER Alloy, 31.8 x 40 mm, 3° • •

Stuurbocht FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm • •

Zadel Fizik Alpaca Terra • •

Zadelpen FLYER Dropper Post MT171, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm Travel, 34.9 mm • –

SRAM Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm Travel, 34.9 mm – •

Wielen DT Swiss H 1700 Spline 30 • –

DT Swiss HX 1501 Spline 30 – •

Banden Front : Maxxis Assegai DD 29 x 2.50 / Rear : Maxxis Minion DHF DD 27.5 x 2.50 • •

Pedalen VP 532 • •

Koplamp Zonder Koplamp • •

Oplader Bosch Fast Oplader 6 A • •

Gewicht zonder accu : ca. 20.9 kg, Gewicht accu : ca. 3.5 kg, Gewicht rijklaar : ca. 25 kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht : 130 kg


