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Voorzien van de krachtigste  
motor in Nederland.

- Huyser fietsen
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Passie  voor kwaliteit.
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Met elke Huyser fiets rijd je zonder  
te zweten naar je werk, maak je een 
leuke fietstocht of doe je de dage-
lijkse boodschappen. Met de onder-
steuning aan heb je nooit wind tegen, 
is geen heuvel of brug te hoog en 
zoef je ontspannen van A naar B. 
Huyser zet zich in om mensen te  
verleiden vaker de elektrische  

fiets te pakken en de auto te laten 
staan. Door het gebruik van design-
elementen en innovaties zoals het 
antidiefstal gps systeem Huyser 
Connected, wat exclusief bij Huyser 
fietsen verkrijgbaar is, tillen wij de 
elektrische fiets naar een hoger  
niveau voor een betaalbare prijs. 

Passie  voor kwaliteit.
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De nieuwe e-bike  voor hem & haar.



HUYSER
De nieuwe e-bike  voor hem & haar.



•   630Wh

•   Nexus 8 naafversnelling

•   M400 Bafang middenmotor
G
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•  522Wh

•  Nexus 7 naafversnelling

• M300 Bafang middenmotor

Huyser e-bike modellen
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•   630Wh

•   Nexus 8 naafversnelling

•   M400 Bafang middenmotor

•  522Wh

•  Gates CDX belt-drive

•  Nexus 8 naafversnelling

•  M420 Bafang middenmotor

•  630Wh

•  Gates CDX belt-drive

•  Enviolo naafversnelling

•  M420 Bafang middenmotor
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Accu 522Wh



Motor:  Bafang 250W / 80Nm

Display:  Bafang LCD

Accu:  522Wh Samsung cel. 36V

Actieradius:  50 – 125 km

 

Frame:  Aluminium

Voorvork:  Suntour Nex

Framematen:  D50 / D55

Remmen:  Shimano rollerbrake

Zadelpen:  Satori verend

Stuurpen:  Promax verstelbaar

Banden:  CST 40-622

Verlichting:  Blaze-light

Kettingkast: Gesloten

Kleuren:  Silver Grey / Warm Sand / Jeans

Gewicht:  22,8 kg excl. accu

Prijs: € 2499,-

HUYSER Gen-1

Degelijk & Robuust

De Huyser Gen-1 is een degelijke toerfiets 
met Bafang middenmotor. Deze e-bike is 
voorzien van een gesloten kettingkast. 
Het schakelsysteem met 7 versnellingen 
is onderhoudsarm en goed beschermd. 
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Motor:  Bafang M400 250W / 80Nm

Display:  Bafang LCD

Accu:  630Wh Samsung cel. 36V

Actieradius:  75 – 150 km

 

Frame:  Aluminium

Voorvork:  Suntour Nex

Framematen:  D50 / D55

Remmen:  Magura HS 11

Zadelpen:  Satori verend

Stuurpen:  Promax verstelbaar

Banden:  CST 40-622

Verlichting:  Blaze-light

Kettingkast: Gesloten

Kleuren:  Ice Blue / Ivory

Gewicht:  22,8 kg excl. accu

Prijs: € 2799,-

HUYSER Gen-2

Kom nooit meer te kort 

De Huyser Gen-2 voorzien van de meest 
krachtige motor die verkrijgbaar is, de 
Bafang M400. Met de Gen-2 komt u nooit 
meer iets te kort door de 630Wh accu 
die standaard word geleverd in deze 
fiets. Door de Magura hydraulische
velgremmen komt deze fiets met gemak 
tot stilstand. 
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Accu 630Wh



G
en

-B
el

t 

Accu 522Wh

14



Motor:  Bafang M420 250W / 80Nm

Display:  Bafang LCD Color

Accu:  522Wh Samsung cel. 36V

Actieradius:  50 – 125 km

 

Frame:  Aluminium

Voorvork:  Suntour Nex

Framematen:  D50 / D55

Remmen:  Tektro Hydraulische  

 schijfremmen

Zadelpen:  Satori verend

Stuurpen:  Promax verstelbaar

Banden:  Schwalbe Road Cruiser Plus 

Verlichting:  Blaze-light

Kettingkast: Hesling

Kleuren:  Sky Blue / Brilliant Black

Gewicht:  22,4 kg excl. accu

Prijs: € 2999,-

HUYSER Gen-Belt

De meest onderhoudsvrije 
fiets in de collectie

De Huyser Gen Belt is een sportieve,  
comfortabele fiets die van alle gemakken 
voorzien is en standaard wordt geleverd met 
een 522Wh accu. De actieradius van de Gen 
Belt ligt tussen de 75 en 150 km. De Gates 
riemaandrijving is onderhoudsvrij en gaat vijf 
keer langer mee dan een fietsketting. Door de 
Gates riemaandrijving heeft u nooit meer last 
van ratelende ketting, piepende versnelling 
of een kast vol smeer en reinigingsmiddelen. 
De nieuwe compacte Bafang M420 midden-
motor is nog mooier weggewerkt in het frame, 
is licht in gewicht, geruisloos tijdens het 
fietsen en levert 80Nm koppel. Wie wil dat 
nou niet.
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Motor:  Bafang M420 250 W / 80Nm

Display:  Bafang Full Color Display

Accu:  630Wh

Versnelling: Enviolo City

Actieradius:  75 – 150 km

Frame:  Alu 6061

Voorvork:  SR-Suntour Lockout

Framematen:  D50 / D55

Remmen:  Tektro Discbrake

Zadel:  Selle Royal

Stuurpen:  Promax verstelbaar

Banden:  Schwalbe Roadcruiser 

Verlichting:  Blaze-light

Kettingkast: Hesling

Kleuren:  Brilliant Black / Copper

Gewicht:  22,6 kg excl. accu

Prijs: € 3299,-

HUYSER Gen-Belt Enviolo

Perfect om meerdere reden

Traploos schakelen met de revolutionaire  
Enviolo NuVinci Optimized versnellingsnaaf, 
ook onder belasting, is perfect voor een  
e-bike. Met deze unieke versnellingsnaaf kunt 
u de overbrengingsverhouding in een conti-
nue beweging aanpassen. Dit gaat altijd heel 
gemakkelijk en comfortabel waarbij het niet 
uitmaakt of u aan het freewheelen bent, de 
pedalen vol belast, of dat u staat te wachten 
voor een stoplicht. Daarnaast is de Enviolo 
NuVinci Optimized een gesloten systeem en 
daardoor vrijwel onderhoudsvrij. Hij is boven-
dien ontworpen om het hoge koppel van een 
e-bike aan te kunnen. De nieuwe compacte 
Bafang M420 middenmotor is nog mooier 
weggewerkt in het frame, licht in gewicht, 
geruisloos tijdens het fietsen en levert een 
koppel van 80Nm.
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Accu 630Wh
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“De geruisloze motor
maakt het fietsen 
nog ontspannender.”

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 middenmotor  

en een geheel gesloten kettingkast biedt een  

ongekende mate van onderhoudsvriendelijkheid. 

De Bafang middenmotor 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.
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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 je voor de eerste keer met een  
riem rijdt voelt deze gelijk vertrouwd, 
eigenlijk merk je 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). 19



e: info@huyserfietsen.nl

Jouw HUYSER dealer:
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www.huyserfietsen.nl

“Fietsen op een Huyser fiets  
is leuk en ontspannen!”


