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Met Huysers ruime assortiment aan e-bikes is er altijd een  
exemplaar te vinden dat bij u past. Of u nu een betrouwbare  
alleskunner of een sportieve zakelijke fiets voor woon-werk- 
verkeer zoekt, Huyser heeft ‘t! Boodschappen meenemen op  
uw elektrische fiets is ook geen probleem: Huyser heeft eigen  
fietstassen ontworpen waarvan het design is afgestemd op de 
kleurstelling van uw tweewieler. Met een e-bike van Huyser 
arriveert u overal comfortabel én in stijl.

Geen Huyser dealer bij u in de buurt?
Tip ons en wij gaan voor u op zoek naar een dealer.
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Framemaat:  Dames 48/53/57 cm
Motor:  Bafang M300
Accu:  300/522/750Wh 
Display:  Bafang C10

Versnellingen: Shimano Nexus 7
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Roadcruiser Plus
Spatborden: SKS 
Verlichting: Axa

Kleur:  Warm Sand

Prijs: € 2.499,-  incl. 300Wh

 522Wh + € 250,- / 750Wh + € 400,-

   
Gen-1

Fantastisch fietsen met krachtige  
ondersteuning van de dankzij de  
M300 motor van de Bafang. De Gen-1  
is voorzien van een prima brede lage  
instap en uitgerust met brede banden 
wat zorgt voor een perfecte wegligging  
en goede grip. Met de hydraulische 
schijfremmen komt u moeiteloos  
tot stilstand. De Gen-1 is het meest  
budgetvriendelijke model met de  
vertrouwde Huyser A-kwaliteit.
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Framemaat:  Dames 48/53/57 cm
Motor:  Bafang M420
Accu:  300/522/750Wh 
Display:  Bafang C18

Versnellingen: Shimano Nexus 8
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Roadcruiser Plus
Spatborden: SKS 
Verlichting: Axa

Kleur:  Romantic Black

Prijs: € 2.699,-  incl. 300Wh

 522Wh + € 250,- / 750Wh + € 400,-

   
Gen-2

Met de 80Nm sterkte en geruisloze  
Bafang M420 motor is het fantastisch 
fietsen op de Gen-2. De veerelemen-
ten in de zadelpen en voorvork zorgen 
voor een ontspannen zithouding en de 
hydraulische schijfremmen brengen u 
soepel tot stilstand. De chique uitstraling 
maakt deze e-bike compleet.

R
om

an
ti

c 
B

la
ck

10



G
en

-2

11



G
en

 U
rb

an
+

12



Framemaat:  Dames 50/55 cm
Motor:  Bafang M200
Accu:  300/500/630Wh 
Display:  Bafang C11

Versnellingen: Shimano Nexus 7
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Roadcruiser Plus 
Spatborden: SKS
Verlichting: Axa

Kleur:  Ivory Grey

Prijs: € 2.899,-  incl. 300Wh

 500Wh + € 250,- / 630Wh + € 350,-

   
Gen Urban+

De Gen Urban+ is dé allround e-bike 
uit het Huyser assortiment. De Bafang 
M200 motor met 65Nm laat u gemak-
kelijk iedere heuvel trotseren. Een 
korte rit naar de supermarkt of juist 
een lange weekendtocht maken?  
Met deze fiets kan ’t allemaal. 
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Framemaat:  Dames 50/55 cm
 Heren 55/60 cm
Motor:  Bafang M200
Accu:  300/500/630Wh 
Display:  Bafang C11

Versnellingen: Shimano Nexus 7
Aandrijving: Gates CDX Belt
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Roadcruiser Plus
Spatborden: SKS 
Verlichting: Axa

Kleur:  Matte Black

Prijs: € 3.099,- incl. 300Wh

 500Wh + € 250,- / 630Wh + € 350,-

   
Urban+ Belt

Met de Urban+ Belt e-bike fietst u  
geruisloos, comfortabel en vol zelf- 
vertrouwen van A naar B. De geruisloze 
M200 motor van Bafang met 65Nm laat 
u optimaal genieten van het fietsen. 
Zoekt u een e-bike die garant staat voor 
comfortabele ritten onder alle weers-
omstandigheden? De Urban+ Belt is  
het antwoord.
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Framemaat:  Dames 50/55 cm
 Heren 55/60 cm
Motor:  Bafang M200
Accu:  300/500/630Wh 
Display:  Bafang C11

Versnellingen: Shimano Nexus 7
Aandrijving: Gates CDX Belt
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Roadcruiser Plus
Spatborden: SKS 
Verlichting: Axa

Kleur:  Matte Black

Prijs: € 3.099,- incl. 300Wh

 500Wh + € 250,- / 630Wh + € 350,-
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DRAGER ACCU
Beschikbaar voor de modellen:  

• Gen-1
• Gen-2

IN-TUBE ACCU
Deze accu’s zijn beschikbaar voor de modellen:  

• Gen Urban+
• Urban+ Belt
• Domaso

• Maleo
• Ultremo (incl. 500Wh)

• Novara

17

WH KM Meerprijs

300Wh  25/50 inclusief

522Wh 50/125 + € 250,-

750Wh 75/175 + € 400,-

WH KM Meerprijs

300Wh  25/50 inclusief

500Wh 50/125 + € 250,-

630Wh 75/150 + € 350,-
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Domaso

Een e-bike die iedereen past, dat is  
de Domaso. Beschikbaar met een accu 
van maar liefst 630Wh in het frame. 
Dankzij de krachtige Bafang M420  
80Nm middenmotor heeft de Domaso 
totaal geen moeite met heuvelachtig 
terrein of sterke tegenwind.  
 
Het strakke design in combinatie met 
het hoge afwerkingsniveau maakt van 
deze fiets echt een plaatje.
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Framemaat:  Dames 48/53/57 cm
 Heren 55/60 cm
Motor:  Bafang M420
Accu:  300/500/630Wh 
Display:  Bafang C18

Versnellingen: Nexus 7
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Big Ben
Spatborden: SKS 
Verlichting: Axa

Kleuren:  Matte Black / Warm Sand*
 * Alleen verkrijgbaar in damesuitvoering

Prijs: € 2.999,- incl. 300Wh

 500Wh + € 250,- / 630Wh + € 350,-

 
 Ook verkrijgbaar in GPS uitvoering + € 200,- 
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Framemaat: Dames 48/53/57 cm 
 Heren 55/60 cm
Motor:  Bafang M420
Accu:  300/500/630Wh
Display:  Bafang C18

Versnellingen: Enviolo CT
Aandrijving: Gates CDX Belt
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Big Ben
Spatborden:  SKS
Verlichting: Axa

Kleuren:  Romantic Black / 
 Sparkling White* 
 * Alleen verkrijgbaar in damesuitvoering

Prijs: € 3.299,- incl. 300Wh

 500Wh + € 250,- / 630Wh + € 350,-

 
 Ook verkrijgbaar in GPS uitvoering + € 200,- 

   
Maleo

Met de Maleo e-bike hoeft u nooit meer  
te smeren en stellen dankzij de onder-
houdsvriendelijke riemaandrijving.  
Het gebruik van het Gates CDX Carbon  
Beltdrive systeem maakt dat deze fiets 
van ongekende kwaliteit is. De bredere 
banden en verende voorvork zorgen voor 
een comfortabele, maar tegelijkertijd  
sportieve rijervaring. 

De Maleo is een echte eyecatcher  
waarmee u zonder te transpireren uw  
bestemming bereikt. Het nieuwe Mik-
systeem maakt het gemakkelijk om uw 
fietstas of fietsmand mee te nemen op  
uw achterdrager.
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Ultremo

De Ultremo is het absolute parade-
paardje uit de collectie van Huyser.  
Ook deze e-bike is weer prachtig  
afgewerkt, beschikt over dagrij- 
verlichting en is uitgerust met het  
Gates CDX Carbon Belt-drive systeem. 
Ook is de fiets uitgerust met de krach-
tige Bafang M420 motor met maar 
liefst 80Nm. Deze combinatie zorgt 
ervoor dat u tijdens elke fietsrit weer 
optimaal genot ervaart. 

Framemaat:  Dames 50/55 cm 
 Heren 55/60 cm
Motor:  Bafang M420
Accu:  500/630Wh 
Display:  Bafang C18

Versnellingen: Enviolo TR
Aandrijving: Gates CDX Belt
Remmen: Hydraulische schijfremmen
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Big Ben
Spatborden: SKS
Verlichting: Axa

Kleur:  Phantom Grey / Warm Sand

Prijs: € 3.899,- incl. 500Wh

 630Wh + € 100,-
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Framemaat:  Dames 48/53/57 cm 
 Heren 55/60 cm
Motor:  Bafang M420
Accu:  300/500/630Wh 
Display:  Bafang C18

Versnellingen: Enviolo TR
Aandrijving: Gates CDX Belt
Remmen: Hydraulische schijfremmen 
Zadel: Selle Royal
Banden: Schwalbe Big Ben
Spatborden: SKS
Verlichting: Axa Blueline

Kleuren:  Matte Black / Diamond Green*
  * Alleen verkrijgbaar in damesuitvoering

Prijs: € 3.499,- incl. 300Wh

 500 Wh + € 250,- / 630Wh + € 350,-

 
 Ook verkrijgbaar in GPS uitvoering + € 200,- 

   
Novara

Ontdek de Huyser Novara

De Huyser Novara beschikt over de wel-
bekende strakke afwerking van Huyser. 
Door de CDX Belt in combinatie met de 
Enviolo N380 naaf is het rijgedrag van  
deze e-bike werkelijk waar fantastisch.
De Novara beschikt tevens ook over de 
nieuwe in het oog springende drager met 
het Mik-systeem.  

Dit allemaal samengevat maakt van  
deze fiets een ware parel.
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De efficiënte, intuïtief ondersteunende en zeer krachtige 

middenmotor van Bafang heeft afgelopen jaar velen 

verrast en wordt in bijna iedere e-biketest als beste 

beoordeeld. De combinatie van een krachtige midden-

motor met riemaandrijving of een geheel gesloten 

kettingkast biedt een ongekende mate van onder- 

houdsvriendelijkheid. 

De Bafang M420 biedt een koppel van maar liefst 80Nm. 

Daarnaast is de middenmotor uitgerust met een Gear 

Shift sensor. Hierdoor heeft de versnellingsnaaf een 

langere levensduur én biedt de e-bike ook tijdens het 

schakelen een optimale en krachtige ondersteuning.

Nm per motor:

M200: 65Nm |  Rotatiesensor & Krachtsensor

M300: 80Nm | Alleen Rotatiesensor

M420: 80Nm |  Rotatiesensor & Krachtsensor
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De Gates Carbon Drive is een vrijwel  
onderhoudsvrij systeem dat bij een  
juiste montage en juist gebruik geen 
smering nodig heeft en slechts af en  
toe hoeft te worden nagespannen.  
Een optimale riemspanning is essen-
tieel voor de probleemloze werking  
van het Gates riem aandrijfsysteem.  
De riemaandrijving is veel besproken 
met veel meningen. Feit is dat wrijving 
en knarsen bij te weinig smering van de 
traditionele ketting geheel is verdwenen. 
De aandrijfriem zoals hij nu toegepast 
wordt is een ideale en betrouwbare  
aandrijving. De riem is een snaar  
gemaakt uit één stuk van UV- en  
weerbestendig polyurethaan rond een 
carbon kern. Net als een ketting loopt 
een riem ook over twee tandwielen. 

Als u voor de eerste keer met een  
riem rijdt voelt deze gelijk vertrouwd, 
eigenlijk merkt u geen verschil met  
een ketting. De riem loopt in alle om- 
standigheden lekker soepel en stil en 
gaat bij normaal gebruik gemiddeld 
ongeveer 35.000 km mee. Bij het rijden 
met een Bafang middenmotor systeem 
met 80Nm koppel kan de riem door de 
kracht van de motor sneller slijten. 
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Huyser maakt alleen gebruik van de beste materialen en kiest 
daarom voor de Gates CDX (duurste variant van de Gates Belt Drive). 27



Met de unieke N330(CT)™ en N380(TR)™ versnel-

lingsnaven van de Nfinity-groepen kunt u de  

versnellingsverhouding tussen uw pedalen en het 

achterwiel in één doorlopende beweging wijzigen. 

Draai gewoon de shifter iets op het stuur en de over-

brengingsverhouding wordt in elke verhouding binnen 

het bereik veranderd. Dit is gemakkelijk te doen,  

ongeacht of u freewheelt, traint onder belasting  

of wacht bij een stoplicht.

Bovendien zijn de N330(CT)™ en N380(TR)™  vrijwel 

onderhoudsvrij, omdat ze uit onafhankelijke systemen 

bestaan. Ze zijn ook speciaal ontworpen om het  

hoge koppel van uw Huyser te weerstaan en kunnen 

worden gecombineerd met een riem-aandrijving. 

Overtuig uzelf - vraag uw plaatselijke Huyser-dealer 

over de Enviolo naven.
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N330(CT)TM



29

N380(TR)TM





Aan deze Huyser brochure kunnen geen rechten worden ontleend, bij de uiteindelijke 
productie kunnen onderdelen anders zijn door tekorten op voorraden.



Uw HUYSER dealer:

info@huyserfietsen.nl  |  www.huyserfietsen.nlO
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