
Upstreet 3 
Cast Silver Gloss, Gent

FIT Display en Remote
De FIT-bedieningsonderdelen combineren 
helderheid met eenvoudige bediening en een 
prettige ergonomie. 

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

Upstreet3 
De krachtige reus
De Upstreet3 moedigt mensen aan om meer tijd op twee wielen door te brengen. Hij maakt indruk met zijn brede scala aan 
toepassingsmogelijkheden. Zowel bij een snelle rit naar het werk als bij een ommetje over landelijke wegen is hij van dienst. 
De Upstreet3 is voorzien van degelijke, stabiele componenten. Daardoor heeft de fiets een verhoogd toegestaan totaalge-
wicht van 180 kilogram. Met een koppel van 90 Nm levert de Panasonic GX Ultimate uitzonderlijk krachtige ondersteuning 
en een constante vermogensafgifte. De framematen XXL en XXXL zijn er voor de zeer lange e-bikers. Ook voor mensen met 
een lichaamslengte tot 2.15 meter is er dus een ideale framemaat. Zij kunnen genieten van het comfort van een e-bike 
dankzij de perfecte ergonomie. Voor snel woon-werkverkeer is de Upstreet3 ook verkrijgbaar in de High-Speed uitvoering met 
trapondersteuning tot 45 kilometer per uur. De Upstreet3 steekt overal bovenuit.

Voor de high-speeduitvoeringen zie pagina 46.

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 SIB-750-batterij
De semi-geïntegreerde FLYER SIB-accu met 
een capaciteit van 750 Wh levert veel energie 
voor lange tochten met veel hoogtemeters.

NIEUW
MODEL



Upstreet 3 
Jeans Blue, Comfort

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

SIB-integratie
Door de slimme integratie van de batterij is het 
eenvoudig om deze eruit te halen. Onderweg zit 
de batterij stevig op zijn plek dankzij de strakke 
pasvorm. Het is mogelijk om de batterij zowel 
op de fiets als losgekoppeld te laden.

Extra framematen (S-XXXL)
De framematen XXL en XXXL zijn er voor de 
zeer lange fietsers. Ook voor mensen met een 
lichaamslengte tot 2.15
meter is er dus een ideale framemaat.  
Zij kunnen genieten van het comfort van een 
e-bike dankzij de perfecte ergonomie. 
Uiteraard is de Upstreet3 ook verkrijgbaar in de 
framematen S-XL. 

Verhoogd totaalgewicht
De Upstreet3 is voorzien van degelijke, stabiele 
componenten. Daardoor heeft de fiets een 
verhoogd toegestaan totaalgewicht van 180 
kilogram.



Upstreet 3

Gewicht zonder Accu : ca. 26.4 kg, Gewicht Accu : ca. 4.3 kg, Gewicht rijklaar : ca. 31 kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht : 180 kg

Upstreet3 
 7.23

Upstreet3 
 7.43

Prijzen EUR - Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage
 

5399,-
 

5099,-

Wieldiameter 27.5" • •

Frametype Comfort • •

Gents • •

Frame-eigenschap FLYER Engineered, Hydrogevormde buizen • •

Framemateriaal Aluminium • •

Framedetails Internal Cable Routing, 135 mm Spacing • •

Framemaat S • •

M • •

L • •

XL • •

XXL • •

XXXL • •

Framekleur Cast Silver Gloss • •

Jeans Blue C C

Voorvork SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm Axle • •

Motor Panasonic GX Ultimate • •

Ondersteuningsniveau 4 Ondersteuningsniveau (inkl. Auto-Modus) • •

Ondersteuning Tot 25 km/h • •

Loopondersteuning Loopondersteuning tot 6 km/h • •

Accu FLYER SIB-750 (723 Wh / 20.1 Ah / 36 V) • •

Display FIT D0 (2" Kleurendisplay) • •

Aandrijving Riemaandrijving • •

Versnelling Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX • –

Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX – •

Remmen Magura MT5, 203/180 mm • •

Stuurpen Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, Adjustable Height 90 mm (S-M) 150 mm (L-XXXL), 
Hoekinstelbaar

• •

Stuurbocht FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm • •

Zadel Selle Royal Viaggio • •

Zadelpen bySchulz G.2 ST, 31.6 mm x 350 mm (S-M) / 31.6 x 400 mm (L-XL) / 
 31.6 x 450 mm (XXL-XXXL)

• •

Velgen FLYER Disc • •

Voornaaf Bear Pawls BMT-003, 36 h • –

Shimano Deore HB-M6010, 36 h – •

Achternaaf Enviolo TR CVP, 36 h • –

Shimano Nexus SG-C7000-5D, 36 h – •

Banden Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40 • •

Pedalen FLYER Wellgo • •

Koplamp Busch & Müller IQ-XS • •

Achterlicht Busch & Müller 2C • •

Spatborden SunnyWheel 70 mm • •

Zijstandaard Pletscher Comp 40 Flex • •

Bagagedrager FLYER Met klemveer, Racktime • •

Diefstalpreventie ABUS Shield 5650L (Ringslot gelijksluitend met accuslot) • •

Oplader FLYER Fast Oplader 6 A 36 V • •

• Standaardspecificaties / - niet beschikbaar / C Comfort



Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

Upstreet 3 
Cast Silver Gloss, Gents

Upstreet3 HS
De krachtige reus
De Upstreet3 moedigt mensen aan om meer tijd op twee wielen door te brengen. Hij maakt indruk met zijn brede scala aan 
toepassingsmogelijkheden. Zowel bij een snelle rit naar het werk als bij een ommetje over landelijke wegen is hij van dienst. 
De Upstreet3 is voorzien van degelijke, stabiele componenten. Daardoor heeft de fiets een verhoogd toegestaan totaalge-
wicht van 180 kilogram. Met een koppel van 90 Nm levert de Panasonic GX Ultimate uitzonderlijk krachtige ondersteuning en 
een constante vermogensafgifte. De framematen XXL en XXXL zijn er voor de zeer lange e-bikers. Ook voor mensen met een 
lichaamslengte tot 2.15 meter is er dus een ideale framemaat. Zij kunnen genieten van het comfort van een e-bike dankzij de 
perfecte ergonomie. De Upstreet3 steekt overal bovenuit.

Panasonic GX Ultimate HS 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 SIB-750-batterij
De semi-geïntegreerde FLYER SIB-accu met 
een capaciteit van 750 Wh levert veel energie 
voor lange tochten met veel hoogtemeters.

NIEUW
MODEL

FIT Display en Remote
De FIT-bedieningsonderdelen combineren 
helderheid met eenvoudige bediening en een 
prettige ergonomie. Standaard uitgevoerd 
met een FIT D1-display van 3,5 inch met extra 
functies.



Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken. 

Upstreet 3 
Jeans Blue, Comfort

SIB-integratie
Door de slimme integratie van de batterij is het 
eenvoudig om deze eruit te halen. Onderweg zit 
de batterij stevig op zijn plek dankzij de strakke 
pasvorm. Het is mogelijk om de batterij zowel 
op de fiets als losgekoppeld te laden.

Extra framematen (S-XXXL)
De framematen XXL en XXXL zijn er voor de 
zeer lange fietsers. Ook voor mensen met een 
lichaamslengte tot 2.15 meter is er dus een 
ideale framemaat.  Zij kunnen genieten van het 
comfort van een e-bike dankzij de perfecte  
ergonomie.  Uiteraard is de Upstreet3 ook  
verkrijgbaar in de framematen S-XL. 

Verhoogd totaalgewicht
De Upstreet3 is voorzien van degelijke, stabiele 
componenten. Daardoor heeft de fiets een 
verhoogd toegestaan totaalgewicht van 180 
kilogram.



• Standaardspecificaties / - niet beschikbaar / exclusief registratiekosten / C comfort

Upstreet 3 HS

Gewicht zonder accu : ca. 26.4 kg, Gewicht accu : ca. 4.3 kg, Gewicht rijklaar : ca. 31 kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht : 180 kg

Upstreet3 
 7.23HS

Prijzen EUR - Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage
 

6199,-

Wieldiameter 27.5" •

Frametype Comfort •

Gents •

Frame-eigenschap FLYER Engineered, Hydrogevormde buizen •

Framemateriaal Aluminium •

Framedetails Internal Cable Routing, 135 mm Spacing •

Framemaat S •

M •

L •

XL •

XXL •

XXXL •

Framekleur Cast Silver Gloss •

Jeans Blue C

Voorvork SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm Axle •

Motor Panasonic GX Ultimate HS •

Ondersteuningsniveau 4 Ondersteuningsniveau (inkl. Auto-Modus) •

Ondersteuning Tot 45 km/h •

Loopondersteuning Loopondersteuning tot 6 km/h •

Accu FLYER SIB-750 (723 Wh / 20.1 Ah / 36 V) •

Display FIT D1 (3.5" Kleurendisplay) •

Aandrijving Riemaandrijving •

Versnelling Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX •

Remmen Magura MT5e, 203/180 mm •

Stuurpen Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, Adjustable Height 90 mm (S-M) 150 mm (L-XXXL), Hoekinstelbaar •

Stuurbocht FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm •

Zadel Selle Royal Viaggio •

Zadelpen bySchulz G.2 ST, 31.6 mm x 350 mm (S-M) / 31.6 x 400 mm (L-XL) / 
 31.6 x 450 mm (XXL-XXXL)

•

Velgen FLYER Disc •

Voornaaf Bear Pawls BMT-003, 36 h •

Achternaaf Enviolo TR CVP, 36 h •

Banden Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40 •

Pedalen FLYER Wellgo •

Koplamp Busch & Müller IQ-X •

Achterlicht Supernova M99 Tail Light 45 •

Spatborden SunnyWheel 70 mm •

Zijstandaard Pletscher Comp 40 Flex •

Bagagedrager FLYER Met klemveer, Racktime •

Achteruitkijkspiegel Met achteruitkijkspiegel •

Kentekenplaathouder Met kentekenplaathouder •


