
Uproc 7 
Mercury Red / Red Brown Gloss

Panasonic GX Ultimate-motor
Met slechts 2,9 kilogram is de Panasonic GX  
Ultimate één van de lichtste in zijn soort en 
levert hij met een koppel van 90 Nm constante 
krachtige ondersteuning. De sterke motor 
kenmerkt zich door een constante vermogen-
safgifte en dat bij een zeer breed cadans-
bereik. Dat wil zeggen: ook bij een lager aantal 
pedaalomwentelingen is de ondersteuning 
optimaal.

FLYER Display en Remote
FLYER heeft de besturingselementen van de 
ondersteuning zelf ontwikkeld. Deze combi-
neren een overzichtelijke weergave met een-
voudige bediening en ergonomie. Zowel bij de 
bediening als in de gebruikerservaring merken 
fietsers de kwaliteit. 

FLYER SIB-750-batterij
De semi-geïntegreerde FLYER SIB-batterij 
(Smart Integrated Battery) met een capaciteit 
van 750 Wh biedt voldoende energie voor 
langere ritten.

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

Uproc7
Het behendige topmodel
Of het nou passages met stenen, aansprekende trails, steile beklimmingen of juist afdalingen zijn, de Uproc7 
is steeds in zijn element. De Alpen voelen als thuiskomen voor de Uproc7. Het responsieve frame met de 
vierdelige vering en e-bikespecifieke afstelling biedt 160 mm veerweg. Dat resulteert in prettig, zelfverzekerd 
rijgedrag en maximale controle op veeleisende trails. De uitgebalanceerde geometrie van het trailframe met 
de vlakke stuurhoek, korte liggende achtervork en optimale gewichtsverdeling zorgen voor snelheid en  
tegelijkertijd wendbaarheid. De lage bovenbuis vergroot de bewegingsvrijheid en veiligheid op ieder terrein. 
De Panasonic GX Ultimate motor is speciaal ontworpen voor een sportieve rijstijl met een hoge  
trapfrequentie. Met een sterke ondersteuning tot 600 watt en 90 Nm koppel beheerst de Uproc7 zelfs  
de steilste beklimmingen.



Uproc 7 
Black Shading / Cast Silver Matt

Batterij integratie
De slimme integratie van de batterij maakt het 
eenvoudig om de batterij eruit te halen en deze 
te vervangen. Onderweg blijft de batterij stevig 
op zijn plaats door de nauwe pasvorm, zelfs 
op ruw terrein. De L-vormige onderbuis zorgt 
voor maximale framestijfheid en vertrouwd 
rijgedrag.

4-Link Suspension – 140 mm veerweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veer- 
systeem met e-bike specificatie afstelling en 
140 mm veerweg geeft maximaal comfort en 
veiligheid onder veeleisende omstandigheden.

Vernieuwde framegeometrie
De steil geplaatste voorvork en optimale  
gewichtsverdeling zorgen voor stabiele rijeigen-
schappen en het klimvermogen wordt door de  
centrale zitpositie optimaal overgebracht. De ver-
laagde bovenbuis vergroot de bewegingsvrijheid en 
veiligheid in het terrein.

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 
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Uproc3  
Solid Grey / Cast Silver Gloss

Uproc3
Het Zwitsers zakmes onder de 
e-mountainbikers
De Uproc3 vergroot de actieradius tijdens epische tochten, over welke paden deze ook gaan. Hij is voorbe-
reid om naar recordhoogtes te klimmen. De nieuwste Bosch Performance Line CX-aandrijving maakt indruk 
met zijn extreem krachtige en perfect gedoseerde ondersteuning. Ook op de steilste beklimmingen doet 
deze wat hij moet doen.  
In technische afdalingen zorgen de frameconstructie en demping (140 millimeter veerweg voor en 130 
millimeter achter), de sportieve, comfortabele zitpositie en de volumineuze 2,6 inch-banden voor veel 
rijcomfort en veiligheid. Zijn veelzijdigheid maakt van de Uproc3 het Zwitsers zakmes onder de  
e-mountainbikes.

Bosch Performance Line CX 
De Performance Line CX is de krachtigste aan-
drijving van Bosch en biedt tot 340 procent 
ondersteuning. Dat is uiterst geschikt voor 
sportieve doeleinden en als u krachtige accel-
aratie wenst.

Gebruik van de batterij
De hoofdbatterij, die geheel in de onderbuis van 
het frame is geïntegreerd, kan in slechts twee 
eenvoudige stappen worden verwijderd. Vervol-
gens laadt u hem losgekoppeld van de fiets op.

4-Link Suspension – 140 mm veerweg
De geveerde achterbrug met 4-Link veersys-
teem met e-bike specificatie afstelling en 140 
mm veerweg geeft maximaal comfort en veilig-
heid onder veeleisende omstandigheden.

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 
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