
De toekomst begint met Epowers...

Met de Epowers fi ets kan je op een slimme manier fi etsen, heel de tocht. 

Een ultra-light carbon frame, met een kleine interne 240 Watt 

elektromotor en 3 levels van ondersteuning (60W/ 120W/ 240W) helpt 

jou iedere uitdaging te overwinnen tijdens je fi etstocht.

HARD FIETSEN 
ZONDER VEEL MOEITE



EPOWERS, DE TOEKOMST.
HET BIEDT EEN NIEUWE DIMENSIE VOOR HET FIETSEN.

Het geeft je een gevoel dat je alleen kent van in je dromen, 
gewoon opspringen en rijden!

Ons verhaal begon meer dan 10jaar geleden wanneer een kleine groep van fi ets-enthousias-

telingen met kennis van techniek én vliegtuigindustrie samenkwamen met als doel het ontwik-

kelen van een product dat sportief fi etsen meer aangenaam, gemakkelijker en veiliger moest 

maken.

Met de Epowers fi ets kan je op een slimme manier fi etsen, heel de tocht. Een ultra-light carbon 

frame, met een kleine interne 240 Watt elektromotor en 3 levels van ondersteuning (60W/ 

120W/ 240W) helpt jou iedere uitdaging te overwinnen tijdens je fi etstocht.

Ben je trager geworden door je leeftijd? Ben je door een kwetsuur aan kracht verloren? Niet vol-

doende tijd om te trainen? Dankzij de Epowers fi etsen  kan je verderdoen als een getraind fi et-

ser en voor altijd een sportman blijven. Je kan meevolgen in groepsritten zoals voorheen. Deze 

fi ets, fi etst niet voor jou, Epowers rijdt met je mee op een slimme manier! Gewoon de pedalen 

ronddraaien en genieten van de rit!



Deze elektrische motor combineerd geavanceerde technologie met toonaangevende  

innovatie. Alle onderdelen worden handgemaakt door de beste bedrijven en exclusief in  

Europa. De motor is vervaardigd uit zorgvuldig uitgekozen matrialen en het resultaat is een 

betrouwbaar en duurzaam product.

Je kan genieten van het eigentijdse ontwerp, de goede looks, de hoge kwaliteit en de  

uitstekende prestaties dit in 7 standaard maten: XS, S, M, M/L, L ,XL, XXL. Daarnaast is het ook 

mogelijk je frame volledig op maat te laten maken.

EPOWERS
DE LICHTSTE 240 WATT POWER ASSISTANT E-BIKE OP DE MARKT.

STANDAARD UITVOERINGEN

Onze standaard “KIT” omvat: frame, motor, schakelunit, controller, lader, crankset, zadelpen, 

start/stop knop en een uitgebreide handleiding. Alle andere onderdelen kunnen opgebouwd 

worden naar eigen wens.

WB-SILENT 
STANDAARD

batterij in 
bidon, 3 levels 

(60/120/240Watts)

IB-SILENT 
STANDAARD

onzichtbaar ge- 
intregeerde batterij 
in het frame, 3 levels 
(60/120/240Watts)

WB-SUPER
SILENT

batterij in 
bidon, 3 levels 

(60/120/240Watts)

IB-SUPER
SILENT

onzichtbaar ge- 
intregeerde batterij 
in het frame, 3 levels 
(60/120/240Watts)



De Start/Stop is gebouwd in het stuur, je kan de 3 levels van de 240watt motor 

(60W/120W/240W) gemakkelijk en onzichtbaar activeren wanneer je het nodig hebt.  

De Start/Stop functie kan ook automatisch geactiveerd worden via je hartslagmeter. 

Om zo overbelasting van je cardiovasculaire systeem te voorkomen.

HOE WERKT HET?

350 Watt motor

450 Wh batterij

35NM

Beschikbaar is S, M, L en XL

NU OOK VOOR MTB

Epowers Bike 
Bosdel 32, 3600 Genk (BE)
info@epowersbike.be
www.epowersbike.be

Epowers bike word exclusief verdeeld 

voor Belgie, Nederland, Luxemburg en 

Duitsland door Wiki Sports bvba.

MEER INFORMATIE?


