
Sahara Sand Satin
7.43

De Gotour3 is het perfecte gezinstransportmiddel 
dat nauwelijks onderhoud nodig heeft! Inzetbaar 
voor weekboodschappen, een gezinspicknick in 
de natuur en als taxi voor ritten naar school en het 
kinderdagverblijf. 
De voordrager is goedgekeurd voor een belas-
ting van maximaal 10 kg. De bagagedrager achter 
is goedgekeurd en voorbereid op plaatsing van 
de kinderzitjes Thule Yepp Nexxt Maxi en Hamax 
Caress E-Bike. De all-up-stuurpen en het zadel zijn 
eenvoudig verstelbaar om ze in de juiste stand voor 
iedere gebruiker te zetten. Het uiterst sterke frame 
is voorzien van een schroefdraad voor het veilig 

monteren van een koppeling voor kinderaanhan-
gers. Ideaal voor gezinsgebruik zijn ook het gemak 
waarmee de accu kan worden uitgenomen, de 
ergonomisch geplaatste FIT-bedieningselementen 
en het grote display. De bijzonder robuuste Nexus-
naafversnelling met vijf versnellingen van Shimano 
onderscheidt zich door snelle schakeling en een 
lange levensduur dankzij de perfecte afstemming 
op de hoge belastingen van de krachtige midden-
motor. Ook de onderhoudsarme draagt bij aan de 
lange levensduur.

GOTOUR3
DE GEZINS-BIKE

Bagagedrager
voor en achter



"De vloot van FLYER Gotour3 modellen in ons kasteel 
Schauenstein is populair en wordt veel geprezen. De 
Gotour3 is ideaal voor onze gasten, die met een goed 

gevulde picknickmand voorzien van lekkernijen uit onze 
keuken de omgeving rond ons restaurant verkennen". 

Andreas Caminada, Zwitserse driesterrenchef

Kinderexpress
De Gotour3 is goedgekeurd voor het gebruik  

van een kinderaanhanger en kinderzitje (tot een  
belasting van 27 kg).

Koppel van 75 Nm 
De Panasonic GX Power Plus biedt een  

overvloed aan aandrijfkracht.

Pakezel
 Grote transportcapaciteit met bagagedrager  

voor (10 kg) en achter (27 kg).
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Pigeon Blue / White Satin
7.43

Frame
Comfort

S/M | L/XL

Aluminium
hydroformed tubing

Interne kabeldoorvoer, 135 mm inbouwbreedte naaf

Gotour3

 Pigeon Blue / White Satin  |  Sahara Sand Satin 7.43

Wieldiameter 26" ●

Versnelling Shimano Nexus, 5 versnellingen; Gates Carbon Drive CDX, Naafversnelling met riem ●

Motor Panasonic GX Power Plus 75 Nm

Display FIT D0 (2" kleurendisplay) ●

Accu FLYER STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) ●

Oplader FLYER Fast Charger 6 A 36V ●

Voorvork SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm veerweg , 15 x 100 mm axle ●

Remmen Magura MT5, 203/180 mm ●

Stuurpen Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, in hoogte verstelbaar   90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), in hoek verstelbaar ●

Stuur FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm ●

Zadel Selle Royal Viaggio ●

Zadelpen bySchulz G.2 ST, 30.9 x 350 mm ●

Velgen Mach1 Kargo Disc ●

Voornaaf Shimano Deore HB-M6010, 32h ●

Achternaaf Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h ●

Banden Schwalbe Super Moto-X 26 x 2.40 (62-559) ●

Pedalen FLYER Wellgo ●

Koplamp Busch & Müller IQ-XS Friendly ●

Achterlicht Busch & Müller 2C ●

Spatbord SunnyWheel 70mm ●

Zijstandaard Ursus Jumbo ●

Bagagedrager FLYER Front Basket GT3; FLYER GPT, Compatibel met kinderzitjes ●

Diefstalbeveiliging Abus Shield 5650L "YourPlus" systeem: accuslot gelijksluitend met ringslot ●

Type Enkelsporige bakfiets van het "bakfiets"-type ●

Loopondersteuning tot 6 km/h  |  4 ondersteuningsniveaus incl. Auto-modus

Gewicht zonder accu ca. 28,6 kg | Gewicht accu ca. 3,7 kg | Rijklaar gewicht ca 33 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 180 kg  
Toegestane belasting voor de aanhanger 60 kg | Toegestane belasting bagagedrager (incl. kinderzitje) 27 kg

● Standaard  |  – Niet beschikbaar  |   Tot 25 km/h trapondersteuning
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