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OVERWINNINGEN VOOR HET MERK, VOOR HET TEAM EN VOOR U ALLEMAAL!!! BEDANKT :-{D

EEN TERUGBLIK OP 2019 BIJ MOUSTACHE...

OVERWINNINGEN OP ALLE TERREINEN

DE HIDDEN POWER-VERSIE  
VAN DE SAMEDI 27 TRAIL  
NEEMT AFSCHEID IN STIJL

Jérôme GILLOUX en  
Julien ABSALON wonnen 

op de Franse VTTAE XC 
Championships op  

hun Samedi 27 Trail.

Jérôme GILLOUX won  
deze keer de EMTB Enduro 
French Cup op de nieuwe 
Samedi 29 Game!

De eerste deelname aan een wedstrijd 
van de nieuwe Samedi 27 Trail  

Seizoen 9 en de eerste podiumplaats! 
Jérôme GILLOUX en Julien ABSALON 

behalen zilver en brons op het eerste 
EMTB XC Wereldkampioenschap  

in Mont Sainte Anne, Canada.

In de drie edities van de verkiezing van elektrische 
fiets van het jaar, georganiseerd door het tijdschrift 
Vélo Vert, stond de Samedi 27 Trail drie keer  
op het podium. 3e in 2017, winnaar in 2018  
en 2e in 2019, een fantastische erkenning!

TESTEN

CITY RIDE - FRANKRIJK
Friday 27 FS Limited test
“De Friday FS Limited is voor  
de e-bike wat de SUV is voor de auto”

E-BIKETIPS - UK
Friday 28.1 test
“Oordeel: Sportief,  
licht, efficiënt en  
volledig uitgerust”

GRAN FONDO - 
DUITSLAND
Dimanche 28.5 test:
“Missie funmachine 
volbracht!” 
“Een succesvolle  
intrede op de markt  
voor e-racefietsen”
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Het woord dat zo vaak wordt gebruikt, zowel 
letterlijk als figuurlijk, staat voor de volledige 
Moustache-geschiedenis!
Het frame, waar we onze volledige aandacht 
op richten, deze belangrijke schakel tussen 
alle onderdelen, net zoals de saus bij een goed 
gerecht, dat zorgt voor onze emoties en soms de 
magie!
Het vergt zo veel werk van ons, zo veel nadenken, 
zo veel vragen stellen. Het maakt dat we toveren 
met millimeters, met graden, allemaal even 
belangrijk voor het uiteindelijke resultaat.
Het ontwerpen van een nieuw frame vraagt een 
enorme toewijding. Dit jaar hebben we maar liefst 
10 nieuwe modellen ontworpen!!!
Een berg werk waar we 2 jaar geleden mee 
begonnen.

Alles start met een idee, een verlangen, een 
tekening en het is op dat moment dat we buiten 
het frame proberen te denken, te denken aan 
nieuwe gebruiksmodi die mogelijk worden 
gemaakt door de ontwikkeling van elektrische 
fietsen.

Er is geen beter voorbeeld dan de Dimanche 
28, onze nieuwe racefiets, om dit te illustreren. 
Toen we Moustache 7 jaar geleden oprichtten, 
bevonden we ons al buiten het frame en werden 
we soms beschouwd als in verlichte staat toen 
we voorspelden welke categorieën van fietsen 
elektrisch zouden worden... maar nu is het realiteit!
Voor dit nieuwe model hebben we niets op 
dezelfde manier als voorheen gedaan. We hebben 
opnieuw een van onze eigen recepten gecreëerd 
op basis van onze ervaring en de kilometers die 
werden afgelegd door het volledige team!
We wilden een fiets zonder grenzen, die vele 
kilometers en cols kan verteren, een fiets die net 
zo dynamisch is als een traditionele racefiets. 
Een fiets die zonder problemen sneller kan 
gaan dan 25 km/u, zonder lawaai te maken. 
Een betrouwbaar product, met sterke prestaties 
op lange termijn. Het was voor ons nooit een 
kwestie van het gebruiken van een micromotor 
en een miniaccu, alleen maar voor de look en het 
gewicht... gewicht is immers zeer relatief op een 
elektrische fiets. Het zijn immers die extra kilo’s op 
de weegschaal die u helpen vooruit te gaan en u 

het lichte en efficiënte gevoel in het zadel geven... 
Dat verandert de zaak!
Buiten het frame denken, het is mogelijk met de 
Dimanche 28! Of u nu een fervent fietser bent of 
een beginner, uw horizon werd uitgebreid, er ligt 
een nieuw speelterrein op u te wachten.
Het is waarschijnlijk omdat we het geluk hebben 
in het midden van een fantastisch speelterrein 
te leven, dat we een dergelijke fiets hebben 
ontwikkeld!
Buiten het frame denken ligt aan de basis van 
elk van de 65 modellen in ons gamma. Wat is 
er leuker dan de auto achterlaten als u naar de 
stad gaat, de kilometers te verslinden op uw 
eentje, met vrienden of als familie, op de weg 
of op bospaden? Wat is er leuker dan samen 
te komen en beklimmingen en afdalingen te 
bedwingen op een e-mtb of zelfs deel te nemen 
aan nieuwe raceformats met elektrische fietsen en 
de nationale driekleur om je schouders te dragen, 
zoals Jérôme Gilloux enkele maanden geleden 
voor Frankrijk in het zadel van zijn Moustache!
U dus ook: stap over op elektrisch en denk buiten 
het frame!!

FRAME / 
ALLE BUIZEN DIE DE STRUCTUUR VAN EEN FIETS VORMEN

DENK BUITEN HET FRAME / 
GA VERDER DAN DE VERWACHTE GRENZEN
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STADSFIETSEN
P.36 / LUNDI 26
P.44 / FRIDAY 28
P.54 / FRIDAY 27 FS

VEELZIJDIGE
P.66 / SAMEDI 28
P.76 / SAMEDI 27 XROAD, XROAD FS

RACEFIETSEN
P.92 / DIMANCHE 28
P.102 / DIMANCHE 29 GRAVEL

E-MTB
P.112 / SAMEDI 26,27 OFF
P.124 / SAMEDI 27 WIDE
P.132 / SAMEDI 27 TRAIL
P.142 / SAMEDI 29 GAME
P.152 / SAMEDI 27 X2

KINDEREN
p.158 / MERCREDI 12
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Iedereen (of toch bijna iedereen) weet dat we uit de Vogezen komen. 
Voor het concept achter het 9e seizoen, hebben we besloten om samen 
te werken met een plaatselijk kunstenaar, afkomstig van Épinal, met de 
naam Vince (Vincent Loisy).
Een karakter dat buiten het frame staat, die Moustache-fietsen kiest om 
de schilderijen te maken die gebruikt zullen worden bij het tentoonstellen 
van verschillende modellen uit het gamma van het 9e seizoen.

Hoe komt u bij Moustache terecht?
Moustache is erg geïnteresseerd in plaatselijke initiatieven en het 
sponsorde een evenement voor moderne kunst dat door onze groep 
werd georganiseerd. Dat gaf me de kans om kennis te maken met Greg 
Sand (oprichter van Moustache en tevens kunstliefhebber) en we konden 
het zeer goed met elkaar vinden. We zeiden dat het leuk zou zijn als we 
op een dag iets samen deden... En hier zijn we!

Kan je het concept achter de reeks canvassen uitleggen?
We hebben bij Moustache beslist om 14 kunstwerken te creëren, een voor 
elke familie van fietsen, met een andere voorstelling voor elke familie. De 
14 schilderijen moesten anders zijn, maar elkaar ook aanvullen. Het doel 
was het weergeven van een achtergrond die zo goed mogelijk elke fiets 
zou symboliseren, een beetje zoals een omgeving waar de fiets zich het 
meest zou thuis voelen. Ik werkte aan de abstracte en figuratieve kant, 

voornamelijk in zwart en wit, met tinten grijs en een beetje kleur om de 
fiets voor te stellen.
Elk werk staat op zich, met het canvas als achtergrond en de fiets op de 
voorgrond.
Het canvas verandert overeenkomstig het type van de fiets. Voor de 
stadsmodellen met elegante lijnen is er een zachte weergave van de stad, 
terwijl voor de mtb’s met hun agressieve lijnen, ik iets brutaler te werk ging 
met rotsen…
Voor deze oefening vertrouwde Moustache volledig op mij om het werk uit 
te voeren en ik had de volledige vrijheid, wat fantastisch was. Het canvas 
was vrij groot (2 m x 2 m), wat het een beetje ingewikkeld maakte, maar 
zeer interessant!

Laatste vraag: Wat maakt Moustache bij u los?
Vrijheid!! Ik rijd al enige tijd met een Moustache, sinds twee jaar nu. Voor 
mij is het een ideaal transportmiddel: je bent vrij, je vervuilt niet, je hebt een 
heldere geest en er is ook een echt leuke kant aan!

OM MEER TE WETEN TE KOMEN:
E-mail: vincent.loisy88@orange.fr
Facebook : Vincent Loisy
Instagram : Vinceonerock
Galerij: collection si particulière

VINCE

Credits: Verantwoordelijke uitgever: Cycle Me SAS / Teksten: Emmanuel Antonot en de Moustache team / 
Graphics: Christine Antonot / Foto’s: Bruce Aufrere, Quentin Chevat, Raoul Gilibert, Jérémie Reuiller, Alpes 
Aventures/Jeudi 15 Films / Niet-contractuele foto’s en specificaties / Alle rechten voorbehouden / Printer: 
La Galiote-Prenant / Gedrukt in Frankrijk in september 2019 / Niet op de openbare weg gooien / Wij danken 
de merken Evoc, Fox Head, Oakley, Giro, Shimano voor de uitrusting van onze Moustache fietsers tijdens 
de fotoshoots.

Moustache is een merk van Cycle Me / RCS Epinal 533 727 111 / SAS au capital de 300 Ke /  
Zone INOVA, 5 Allée 2 - 5 rue du Ruisseau - 88150 THAON-LES-VOSGES, FRANCE / Email:  
contact@moustachebikes.com / Website: www.moustachebikes.com



MAGNUM

JOSÉ BOVÉ

WARIO

ASTÉRIXF. ZAPPA

DALIH. POIROT

RINGO STAR CHAPLIN
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EINSTEIN
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De Moustache maakt reeds gedurende lange 
tijd integraal deel uit van de geschiedenis van de 
fiets. U moet niet verder kijken dan het beroemde 
Moustache-stuur. Onze sturen zijn innovatief 
en worden beschouwd als een moderne 
uitvoering van de bekende Moustache-sturen 
uit het verleden. Elke Moustache is uniek, elke 
Moustache is herkenbaar, elke Moustache heeft 
een sterke identiteit, net zoals onze fietsen!

//   Moustache is er vast van overtuigd dat e-bikes een 
ongelooflijke kans zijn voor de toekomst van het 
fietsen! Wij geloven dat ze een uitstekend alternatief 
zijn voor de auto. Een hoogwaardige e-bike kan voor 
geluk zorgen, of het nu in een stadsomgeving is, voor 
ontspannen ritjes of meer intens fietsen. 

//   Het is een zekere visie op de e-bike. Een andere, 
moderne, innovatieve en hoogwaardige visie. Het is de 
wil om de nadruk te leggen op de fietser, hem centraal 
te stellen tijdens ons denk- en ontwikkelingsproces. 
Het is de wil om fietsen aan te bieden die zowel uniek 
als aantrekkelijk zijn, door een combinatie van ontwerp, 
comfort en gebruiksgemak.

//   Moustache is ook een loopfiets om te leren fietsen. Het 
is de enige fiets zonder elektrische trapondersteuning, 
maar voor ons is het een van de belangrijkste fietsen 
in ons gamma: het is de eerste fiets, die fiets die de 
passie zal doen oplaaien bij de allerjongsten!

//   Moustache is een gestructureerde verzameling met 12 
families om tegemoet te komen aan alle verschillende 
fietsbehoeften: stadsfiets, hybride fiets, racefiets, 
mountainbike en kinderfietsen, zodat u de Moustache 
kunt vinden die het best bij u past! 
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Het hoofdkantoor van Moustache is gevestigd in de 
Vogezen in Frankrijk, de thuis van de herinneringen 
uit onze kindertijd, onze families en onze waarden. 
We zijn er vast van overtuigd dat de kracht van het 
bedrijf in de eerste plaats wordt gevormd door haar 
werknemers, en we hebben het onze opgebouwd 
rond onze complementaire vaardigheden. Na de 
oprichting door twee fietsfanaten die gek genoeg 
waren om aan een dergelijk avontuur te beginnen 
– Manu (ontwikkeling) en Greg (verkoop) – werken 
er momenteel meer dan 85 mensen aan de 
ontwikkeling en productie van onze fietsen.
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STEEDS TOEGANKELIJKER:

Bij Moustache waren we altijd al op zoek 
naar manieren om e-bikes toegankelijker te 
maken. Ze zijn het middel bij uitstek om de 
auto in de garage te laten en te proeven van 
het plezier en de vrijheid van fietsen. 
Onze Lundi 26 profiteerde al van de grootste 
standoverhoogte en voor dit seizoen wilden 
we dit voordeel ook overbrengen op 
andere modellen. Dankzij het gebruik van 
de nieuwe Bosch PowerTube-accu’s, die 
samen met onze triple cavity-buizen voor 
een uitstekende stijfheid zorgen, konden we 
nieuwe frames ontwikkelen die nog meer 
open zijn en daardoor nog toegankelijker, 
met een zeer lage standover die het leven 
eenvoudiger maakt: als we bij elk rood licht 
uit en opnieuw in het zadel moeten, als we 
een jurk of maatpak dragen, als er een kind 
achterop zit, als we niet (of niet langer) zo 
lenig zijn als een gymnast of als we ons 
gewoonweg niet meer comfortabel voelen 
met de beperking van een bovenbuis :-{D

Voor dit project was de uitdaging niet alleen om de accu te integreren, maar ook om de volumes 
te minimaliseren. We moesten elke hoek, elke ruimte, elke millimeter optimaliseren. We moesten 
de technische limieten van hydrovorming overschrijden door de druk hoger op te drijven dan 
eigenlijk mogelijk is, om elke cm² buis te controleren: het resultaat was een verhoogde stijfheid 
en een perfect geïntegreerde accu, met een look van een hoogwaardige, verfijnde afwerking 
als gevolg.

ONDERLINGE UITWISSELBAARHEID, 
BESCHIKBAARHEID, COMPATIBILITEIT
De sleutel van ons Hidden Power-concept is het 
gebruik van een standaard Bosch-accu die we 
eenvoudig kunnen uitwisselen met een groot 
aantal fietsen op de markt. Als bijvoorbeeld 
twee personen van verschillende lengte samen 
een ritje maken, hoe makkelijk zou het dan niet 
zijn om halfweg de accu’s gewoon te kunnen 
verwisselen om het bereik in evenwicht te 
brengen. Of naar het buitenland op vakantie te 
gaan zonder uw accu en er gewoonweg een ter 
plaatse te huren. 

GEMAK
De accu wordt geleverd met een handvat, 
is eenvoudig te installeren, eenvoudig van 
bovenaf te verwijderen, eenvoudig om te ruilen, 
eenvoudig te vervoeren.

STIJFHEID
Het frameconcept en in het bijzonder de 
onderbuis zorgen voor meer stijfheid en 
stevigheid van het frame. Het is dankzij de 
zijkanten en einden van de buis, alsook door 
het geoptimaliseerd snijden, zo veel mogelijk 
verminderd, dat we dit geweldige resultaat 
kunnen krijgen.

BEVEILIGD
De accu is efficiënt geïntegreerd in de buis 
en wordt zo beschermd tegen schokken van 
buitenaf, tegen stoten van het intern oppervlak 
van de versterkte aluminium buis en tegen 
modder door een deksel dat eenvoudig kan 
worden verwijderd.

> HIDDEN POWER
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De Bosch PowerTube-accu is nu verkrijgbaar met capaciteiten tot 625 Wh, wat nog langere ritten 
mogelijk maakt. We konden deze nieuwe kans niet laten liggen!! We beslisten daarom om opnieuw 
na te gaan denken over een groot aantal van onze frames om deze oplossing te kunnen integreren. 
De hydrogevormde buizen kunnen op een meer aantrekkelijkere manier plaats bieden aan de accu 
en het ingenomen volume tot een minimum beperken. Er werd speciale aandacht geschonken 
om de accu zo laag mogelijk op het frame te plaatsen. Daarom ontwikkelden we de verbinding die 
de accu bevestigt opnieuw om ze zo compact en stijf te maken als de Bosch-verbinding. De accu 
is nu zo dicht mogelijk bij de motor geplaatst om te zorgen voor een uiterst laag zwaartepunt en 
daardoor meer dynamiek. 

Dit seizoen maakte het gebruik van Bosch PowerTube-
accus’s het mogelijk om de technologieën van al onze 
frames opnieuw te bekijken. Door het gebruiken van 
triple cavity-buizen konden we de stijfheid vergroten, 
zelfs met het weglaten van de bovenbuis. We konden 
ook zorgen voor meer kabeldoorvoeringen om het 
onderhoud makkelijker te maken. 

Door het nieuwe ontwerp verkregen we een uiterst lage standoverhoogte wat zorgt 
voor betere toegankelijkheid voor iedereen. En bovenal maakte dit ontwerp het mogelijk 
om het Moustache-dna te bewaren door het behouden van de nauwkeurigheid, de 
stevigheid en het optimale rijplezier voor al onze Smiling Machines.

De nieuwe Bosch PowerTube-accu is verkrijgbaar in verticale of horizontale versies, 
afhankelijk van de motor. Daarom kan, bij de verticale versie van de PowerTube, het 
frame worden verstevigd met een triple cavity-buis en is de toegang tot de accu, die van 
bovenaf kan worden verwijderd, makkelijk. De horizontale versie, die verkrijgbaar is bij 
de Bosch Performance CX-motor, werd onder het frame uit gehaald en kreeg een meer 
geraffineerde vorm en een perfecte gewichtsverdeling, dicht bij de motor.

De Bosch PowerTube 400/500 Wh en 625 Wh accu’s zijn niet even lang... Om ervoor 
te zorgen dat elke accu gebruikt kan worden, hebben we een Moustache-adapter 
gecreëerd zodat u accu’s eenvoudig kunt verwisselen!
Het toevoegen van deze adapter maakt het eenvoudig uitwisselen van accu’s van 
hetzelfde type mogelijk (horizontaal of verticaal) en om eenvoudig bv. een 500 Wh accu 
met een 625 Wh accu te verwisselen. Daarom zijn al onze nieuwe PowerTube-frames 
compatibel met 400, 500 of 625 Wh accu’s.
Een kleine extra bonus: de specifieke vorm van de adapter zorgt ervoor dat de accu beter 
kan worden vastgehouden tijdens het hanteren.

> POWERTUBE-INTEGRATIE 

Voor sommige modellen ontwikkelden we een specifieke framehanger waardoor een 
snelheidsdetector kan worden geïntegreerd. Deze oplossing werkt synchroon met de 
magneet die op de schijf van de achterrem is geplaatst, vermijdt het draaien of verlies 
van de magneet en garandeert nauwkeurige snelheidsgegevens. Discreet en efficiënt.

>  MAGNEET- EN  
SENSORINTEGRATIE VERGELIJKING VAN HET FORMAAT TUSSEN DE 

BOSCH-ACCUBEVESTIGINGEN (HOOG)
EN DE MOUSTACHE-ACCUBEVESTIGINGEN (LAAG).

PLAATSING VAN DE BOSCH POWERTUBE-ACCU 
ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE MOTOR DANKZIJ DE 
MOUSTACHE-BEVESTIGINGEN.

IN HET ORANJE, DE GEÏNTEGREERDE BOSCH-SNELHEIDSSENSOR AAN DE BINNENKANT  
VAN DE FRAMEHANGER.
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SAMEDI 27 WIDE
De Samedi 27 Wide is onze volledig geveerde e-mtb op instapniveau. Sommige moderne geometrieën 
zijn niet geschikt voor de behoeften van mensen die nieuw zijn in de sport of kunnen te extreem zijn 
om volledig te worden benut. We wilden dat het WIDE-gamma gebruiksvriendelijk was van bij het 
begin, zodat er onmiddellijk een glimlach op uw lippen verschijnt tijdens het rijden, maar wel zonder 
in te boeten aan prestaties. Daarom hebben we aan een geometrie gewerkt die enorm speels, 
comfortabel en eenvoudig te hanteren is. We pasten de kinematica van de vering aan om te zorgen 
voor een ongelooflijk efficiënte werking van de motor, zodat u met gemak kunt klimmen en dalen. 
Met de Moustache Magic Grip Control-vering, die 120 mm veerweg levert, zult u uzelf verrassen door 
beklimmingen te voltooien die u onmogelijk achtte en u zult afdalen met dezelfde glimlach! De Samedi 
27 Wide is verkrijgbaar in 4 maten en is de perfecte fiets om e-mtb te ontdekken en vooruitgang te 
boeken aan volle snelheid.

SAMEDI 27 TRAIL
De Samedi 27 Trail: Als we er slechts één konden 
hebben, zouden we zeker deze kiezen vanwege zijn 
onvoorstelbare veelzijdigheid en efficiëntie. De drie 
opeenvolgende podiumplaatsen bij de verkiezing 
van het Franse tijdschrift Vélo Vert voor e-mtb van 
het jaar sinds 2017 zijn het bewijs! De komst van de 
nieuwe Bosch Performance CX-motor en de 625 Wh 
Bosch PowerTube-accu gaven ons de mogelijkheid 
om dit vlaggenschip volledig opnieuw te bekijken, 
vanuit een standpunt van nog betere prestaties, 
flexibiliteit en plezier. Om deze uitdaging tot een goed 
einde te brengen, hebben we een veelvoud aan 
technische oplossingen ontwikkeld en getest, tot we 
de juiste vonden: een nieuw hoogwaardig frame in 
hydrogevormd aluminium 6061 met een veerweg 
van 150 mm voor een onbeperkt speelterrein; een 
exclusieve interface die de accu zo dicht mogelijk bij de 
motor brengt; nieuwe kinematica met een voorwaartse 
rotatie van de as voor verhoogde efficiëntie tijdens 
het trappen en om terugslag te elimineren; en een 
geoptimaliseerde geometrie om 4 maten te kunnen 
aanbieden met een enorm bereik aan zadelhoogten. 
De ingenieuze Flip Chip- technologie waarmee 27,5” en 
29” wielen gewisseld kunnen worden, is de kers op de 
taart voor een topproduct. De Samedi 27 Trail is van 
een ander niveau, nog capabeler, met nog sterkere 
prestaties, altijd even makkelijk en leuk om mee te 
rijden... absoluut een Smiling Machine!

SAMEDI 29 GAME
Wat is dit? Een nieuwkomer.... Laten we duidelijk zijn, de 
Samedi 29 Game is niet alleen een extra model. Dit nieuwe 
frame werd ontwikkeld om snel mee te rijden, op de meest 
extreme ondergronden, of het nu omhoog of omlaag is. 
Hoe harder u aanvalt, hoe meer hij u zal vragen om nog 
sneller te gaan! Wat is de toverformule? Eerst en vooral 
een hoogwaardig frame in hydrogevormd aluminium 
6061 met een veerweg van 160 mm voor zijn 29” wielen 
die uiterst capabel zijn om over obstakels te rijden. Onze 
Moustache Magic Grip Control-vering, waarmee we het 
door ontelbare testsessies voor elkaar kregen om een 
instelling te verkrijgen met een indrukwekkende efficiëntie, 
is hier perfect voor geschikt. We wilden geen onhandige 
29” zodra de snelheid afnam of de trails smaller werden. 
We kozen er ook voor om de offset van de vork te verlagen 
tot 44 mm zodat u zelfs op een zakdoek zou kunnen 
draaien! Voor diegenen die nog grotere wendbaarheid en 
gemak willen, maakt de Flip Chip-technologie het mogelijk 
om eenvoudig over te schakelen op 27,5” wielen met 
slechts een sleutel als gereedschap. De meest agressieve 
rijders zullen ook de Moustache- afscherming die de motor 
beschermt, en tegelijkertijd zorgt voor optimale ventilatie, 
opmerken. Een e-bike die klaar is voor de zwaarste ritten 
en de meest veeleisende rijders.

Drie nieuwe volledig geveerde frames voor drie verschillende filosofieën. Een beknopt
overzicht zodat u beter kunt begrijpen waarom deze modellen werden ontwikkeld en voor
welke toepassingen ze zijn bedoeld.

3 FRAMES VOOR 3 PROGRAMMA’S
WIDE vs TRAIL vs GAME
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We kozen uit overtuiging om uitsluitend met Bosch-motoren te werken!
We zijn ervan overtuigd dat prestaties, kwaliteit en service deel uitmaken van de
noodzakelijke basisvoorwaarden. Onze samenwerking met Bosch is gebaseerd op het delen
van deze waarden. Momenteel is Bosch het meest gerenommeerde en best presterende systeem  
op de markt... en het wordt gemaakt in Europa! Een overzicht van de gebruikte technologieën.

> ACCU’S

ACTIVE LINE  
PLUS-SYSTEEM
Soepel, economisch en progressief.  
Ideaal voor dagelijks stadsgebruik.
Puur rijplezier! De nieuwe Bosch Active Plus-
motor is uiterst natuurlijk, stil, licht en betrouwbaar 
en zorgt ervoor dat fietsers nog meer van hun rit 
genieten. Het maximumkoppel kan tot 50 Nm 
bereiken en biedt een progressieve versnelling 
en ideaal bereik voor gebruik in de stad en tripjes 
daarbuiten.
Door het ontbreken van wrijving kunnen fietsers 
makkelijk de kaap van 25 km/u ronden, waarbij de 
ondersteuning wegvalt, zonder het zelfs te merken!
Gewoonweg verbluffend!

NIEUW PERFORMANCE 
LINE CX-SYSTEEM
Compact, licht en krachtig.
Er is geen trail te steil, geen uitdaging te zwaar: de 
nieuwe Performance Line CX-motor is gemaakt voor 
iedereen die de trails als een tweede thuis beschouwt. 
De meest krachtige Bosch-motor, ontwikkeld voor 
veeleisende fietsers, onderscheidt zich door zijn lage 
gewicht, compactheid en minimale trapweerstand. In 
e-mtb-modus kan de fietser op elk moment over het 
nodige vermogen beschikken. De Performance Line 
CX-motor heeft een zeer indrukwekkende versnelling, 
reageert zonder vertraging en zal u overtuigen met zijn 
flexibiliteit en nog verbeterde controle. Met tot 340 % 
aan perfect beheerde ondersteuning bezorgt hij mtb-
fanaten ondersteuning om maximaal te genieten van 
hun ritten.

NIEUW BOSCH  
PERFORMANCE  
LINE-SYSTEEM
Dit systeem is sportief en natuurlijk en het 
ontbreken van wrijving zal u verrassen.
De nieuw Bosch Performance Line-motor is het 
meest veelzijdige Bosch-motorsysteem: of het nu 
is om snel door de velden te fietsen, naar het werk te 
gaan of voor een ontspannende, verkwikkende trip, 
het biedt altijd het juiste niveau van ondersteuning 
op het juiste moment. Het is betrouwbaar, stil en 
elegant en garandeert comfortabel trappen tot 
25 km/u, waarbij de rijder zal genieten van het 
natuurlijke trapgevoel. Met een sportief koppel van 
65 Nm en ongelooflijk sterke prestaties, zorgt de 
motor voor het juiste niveau van ondersteuning, 
altijd op het juiste moment, zelfs in de bergen.

POWERPACK-ACCU’S
Deze lichte lithium-ionaccu’s zijn eenvoudig te 
plaatsen en verwijderen. Onze Hidden Power-
integratietechnologie maakt zelfs een elegante 
en efficiënte integratie van de PowerPack-accu 
mogelijk. En dankzij het oplaadpunt kan de 
PowerPack ook rechtstreeks op de fiets worden 
opgeladen. Het PowerPack is eenvoudig om te 
ruilen en vervoeren, het is een veilige optie voor 
iedereen die een eenvoudig en licht systeem wil.

POWERTUBE
Met de PowerTube biedt Bosch een accu die optimaal in het 
fietsframe kan worden geïntegreerd, in twee verschillende 
versies: de horizontale PowerTube of de verticale PowerTube, 
voor een perfect ontworpen integratie en dynamische look. 
De accu geniet een vermogen tot 625 Wh, is onzichtbaar en 
wordt perfect beschermd door het frame. Door het exclusieve 
Moustache-bevestigingsstation kan het ingenomen volume in 
het frame verder worden verminderd, het zwaartepunt worden 
verlaagd en een maximale bescherming worden gegarandeerd. 
Bij ontgrendeling klikt de accu los en wordt deze ongeveer twee 
centimeter uit het frame gedrukt om deze intuïtief te kunnen 
vastgrijpen. Moustache heeft ook een uitbreiding ontworpen 
en ontwikkeld voor 400 en 500 Wh PowerTube-accu’s (die 
korter zijn dan de 625 Wh). Deze uitbreiding maakt het hanteren 
eenvoudiger en maakt het mogelijk om verschillende accu’s in 
dezelfde fiets te gebruiken. Ingenieus!

> SYSTEEM
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Met de Actieradius-Calculator 
kom je erachter hoeveel 
kilometer je eBike-systeem 
jou op de volgende tocht 
ondersteunt. Veel plezier 
ermee.

De actieradius van Bosch 
accu’s is afhankelijk van 
veel verschillende factoren. 
Met  de Act ieradius-
Calculator bepaal je aan 
de hand van verschillende 

randvoorwaarden hoeveel 
kilometer je eBike-systeem 
je op de volgende rit zal 
ondersteunen.
Naar de Actieradius-
Calculator : 

moustachebikes.com/nl/moustache-bikes-autonomy/

> EBIKE ACTIERADIUS-CALCULATOR> CONSOLE

PURION-CONSOLE
Compact en efficiënt
Het compacte bedieningselement op het stuur 
is zowel scherm als bedieningseenheid. Ideaal 
voor iedereen die zich wil concentreren op de 
essentiële informatie. U kunt resterend vermogen, 
snelheid, rijmodus, bereik, afgelegde afstand en 
totale afstand duidelijk aflezen. De combinatie van 
het Active Line-gamma en de Purion-console laten 
u al uw aandacht richten op wat er zich rondom 
u afspeelt: het antireflecterende scherm met 
achtergrondverlichting zorgt voor een perfecte 
leesbaarheid, ‘s nachts en bij sterk zonlicht.

KIOX-CONSOLE
Sportief en verbonden
Kiox is een nieuwe console voor ambitieuze, 
sportieve fietsers. Het heeft alle functies van een 
fietscomputer en opent tegelijkertijd de deur 
naar een digitale wereld voor e-bikers dankzij 
een smartphonetoepassing. Alle ritgegevens zijn 
voortdurend zichtbaar op het kleurenscherm en 
dankzij de afzonderlijke bediening op de zijkant 
kan de fietser altijd beide handen op het stuur en 
het scherm in de gaten houden. Kiox registreert 
ritten en stuurt ook alle belangrijke gegevens 
naar het online portaal eBike Connect, via een 
smartphone die is verbonden via Bluetooth. Kiox 
is vanaf nu de ideale gezel voor al uw tochten.
De gebruiksvoorwaarden kunnen worden 
bekeken op www.bosch-ebike.com

INTUVIA-CONSOLE
Duidelijk en intelligent
Intuvia biedt optimaal gebruikerscomfort. Het 
gebruik is intuïtief en het scherm biedt uitstekende 
leesbaarheid, zelfs in zonlicht. Daardoor kunt u 
te allen tijde de ritgegevens in het oog houden. 
Intuvia zal u zeer nauwkeurige gegevens leveren 
betreffende uw snelheid, afgelegde weg, de duur 
van uw rit en het huidige bereik. Intuvia kan ook 
optimaal worden bediend met uw linkerduim 
door het afzonderlijke bedieningselement op de 
zijkant. De combinatie van het Active Line-gamma 
en de Intuvia-console biedt u meer comfort als u 
niet in het zadel zit: de loopondersteuning heeft 
twee voordelen, het maakt passages te voet veel 
makkelijker en het stelt u in staat om obstakels 
zonder extra moeite te omzeilen.

SMARTPHONEHUB- 
CONSOLE
De SmartphoneHub maakt van een elektrische 
fiets een volledig verbonden e-bike die deelneemt 
aan de digitale wereld: met een smartphone en de 
COBI.Bike-toepassing wordt de SmartphoneHub 
een intelligent controlecentrum dat navigeert, 
activiteiten registreert en verbonden kan worden 
met andere diensten en toepassingen. Meer 
veiligheid, meer comfort en meer genot tijdens uw 
verschillende ritten. Een volledig nieuwe dimensie 
van fietsmobiliteit.
De e-bike kan ook worden gestart en gebruikt 
zonder smartphone, omdat het scherm dat in de 
SmartphoneHub is geïntegreerd de belangrijkste 
ritgegevens weergeeft. E-bikers kunnen in alle 
omstandigheden flexibel blijven, welke route ze 
ook hebben gepland.
De gebruiksvoorwaarden kunnen worden 
bekeken op www.bosch-ebike.com
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LUNDI 26
Een stadsversie met een zeer hoge stuurstang 
voor onze Lundi 26. De positie van de rijder is 
comfortabeler met de rug volledig recht en een 
breed gezichtsveld.

SAMEDI 28
De Samedi 28 gebruikt een iets lagere versie, 
wat zorgt voor een goed uitgebalanceerde 
positie die in het bijzonder geschikt is voor lange 
ritten.

FRIDAY 27 FS ET SAMEDI 27 XROAD
Op de Friday 27 FS en Samedi 27 Xroad zal 
het ronde, half verhoogde Moustache-stuur u 
de weg tonen. In het bijzonder de buiging van 
30° is aangenaam en zorgt voor een breed 
assortiment aan toepassingen.

FRIDAY 28
De Friday 28 is uitgerust met de ingenieuze 
Flexbar, die samen met onze vrienden bij 
Baramind werd ontwikkeld. Hun technologie 
filtert kleine schokken en trillingen op dezelfde 
manier als een band met groot volume dit zou 
doen.
Let op, als je het probeert wil je niets anders 
meer!

> STUUR
Ahhh, het beroemde Moustache-stuur... het begin van alles! Het werd 
uitgevonden door onze voorouders, wij pasten het aan volgens de 
hedendaagse smaken en gaven het een volledig nieuw ontwerp en 
verbeterden tegelijkertijd het legendarische comfort, dankzij een zeer 
natuurlijke positie van de handen. We ontwikkelden meer dan vier 
verschillende versies, met telkens kleine variaties van de hoek, tot we de 
perfecte vorm vonden. Het is gemaakt van aluminium 6061-buizen, net 
als onze frames, en kreeg dezelfde thermische behandelingen voor een 
maximale sterkte.

Omdat elk klein detail telt en we niet helemaal tevreden waren over 
sommige onderdelen, hebben we een gamma aan Moustache-
accessoires ontwikkeld die dat kleine beetje extra bieden en een groot 
verschil maken bij het rijden.
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WEG- EN GRAVELSTUREN
Er werd speciale aandacht besteed aan onze wegsturen. 
Het doel was een positie bereiken die zowel ergonomisch 
als comfortabel is, om lange ritten aan te kunnen zonder al 
te veel vermoeidheid. Daarom gaven we het hogere deel 
van het stuur een lichte backsweep om ervoor te zorgen 
dat de schouders meer open staan dan bij een standaard 
wegstuur. Daarnaast werkten we ook aan de flaring om 
een positie te verkrijgen laag op het stuur, wat voor meer 
rust en comfort zorgt. Hierdoor zult u veel meer plezier 

kunnen beleven tijdens het klimmen en dalen, een zeer 
belangrijke filosofie bij Moustache. U zult nooit meer met 
een ander stuur fietsen!
Vanuit dezelfde overtuiging als bij de racesturen werd een 
gravelversie ontwikkeld die zorgt voor meer veelzijdigheid 
en stabiliteit, in het bijzonder op de trails. Hiervoor werd de 
flaring geaccentueerd om de perfecte greep te hebben 
voor nauwkeurig sturen en minder vermoeidheid op ruwe 
ondergrond.

MTB-STUREN
De positie van uw handen heeft een enorme impact op uw 
comfort en het plezier dat u hebt van het fietsen. Dit is in 
het bijzonder bij mtb belangrijk. We hebben daarom twee 
sturen ontwikkeld in aluminium 6061 en ze thermisch 
behandeld waardoor hun ergonomie is aangepast aan 
elk type van gebruik:

-  760 mm breed stuur, 15 mm hoog, 9° backsweep en 5° 
upsweep (op de Wide en Trail).

-  780 mm breed stuur, 15 mm hoog, 9° backsweep en 5° 
upsweep (op de Game).

-   : voor veeleisende toepassingen maakten 
we deze twee modellen ook in een carbonversie die 
slechts 205 g weegt!

BREEDTES VAN HET RACESTUUR:
Standaard: maten S = 420 mm, M = 440 mm, L/XL = 460 mm
Open: maten S = 420 mm, L = 440 mm

BREEDTES VAN HET GRAVELSTUUR
Maten S = 440 mm, M/L = 460 mm, XL = 480 mm
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> BAGAGEREK > SPATBORD

QL3 BAGAGEREK
Het Moustache-bagagerek wordt geleverd met een breed platform voor 
eenvoudige installatie van verschillende modellen van kinderzitjes en tassen en 
kan worden gebruikt met de QL3 bevestigingsstandaard van Ortlieb en de MIK-
standaard, ontwikkeld door het merk BASIL. Dit betekent dat verschillende types 
bagage en accessoires in een oogwenk bevestigd kunnen worden.

Bij Moustache houden we niet van spatborden... Ze staan 
nooit netjes in het midden, bewegen voortdurend en zien 
er zelden leuk uit... Daarom beslisten we om te innoveren 
en onze eigen spatborden te creëren! De exclusieve 
Moustache-spatborden zijn buisvormig en daarom zeer 
stijf, maar blijven toch licht! En ze zijn concentrisch met het 
wiel, wat er veel beter uitziet.

We ontwikkelden drie exclusieve extrusieprofielen. De 
stangen worden uitgelijnd en daarna gebogen om ze aan 
te passen aan de omtrek van het wiel. Een spatbord lijkt 
misschien eenvoudig, maar dit was een zeer complexe 
ontwikkeling. In elk geval, het was de inspanning waard.
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QL3 LIGHT BAGAGEREK
Deze lichte versie is een kleinere versie van ons standaard bagagerek en 
combineert perfecte functionaliteit met een vedergewicht. Het is gereduceerd 
tot het essentiële en zorgt ervoor dat u uw QL3 standaard Ortlieb-tassen 
en accessoires kunt bevestigen. Met de strak gemonteerde Moustache-
spatborden, zal de minimale esthetiek niet onopgemerkt blijven.
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> MAGIC GRIP CONTROL-ACHTERVERING
Achter deze naam gaan veel jaren van fietsen, testen en
intensieve ontwikkeling schuil, om uiteindelijk dit magische 
moment te bereiken waarop alles perfect werkt. We 
hadden een zoveelste versie van onze zuiger nodig die de 
terugslag op onze vering regelt om uiteindelijk het niveau 
van grip te bereiken waarbij men het gevoel heeft een 
duwtje te krijgen tijdens de beklimmingen! Een perfecte 
harmonie tussen de vering en de motor, waardoor “gaten” 
in de ondersteuning worden vermeden als de vering sterk

wordt ingedrukt en een onvoorstelbare werking van  
de motor is gegarandeerd. MAGISCH, we zeiden het al 
;-{D
Onze vering is uitgerust met een Trunion-
bevestigingssysteem waardoor het volume aan lucht kon 
worden verhoogd, en het superieure bevestigingssysteem 
is nu gemonteerd op de lagers. Dit zorgt voor meer 
gevoeligheid voor kleinere schokken en een verhoogde
progressiviteit om een dynamisch rijgevoel te behouden.

>  QUICK-PARK 
STUURPEN > EVO-ZADELPEN

>  MOUSTACHE 
STANDAARD

Om extra ruimte te krijgen in een handomdraai! U 
hebt slechts enkele seconden nodig om het stuur 
90° te draaien, zonder gereedschap, en hierdoor 
50% aan ruimte te winnen. Superpraktisch als we 
onze Friday bijvoorbeeld in een doorgang moeten 
achterlaten!

De EVO uitschuifbare zadelpen van Moustache 
combineer t een soepele werking met 
onderhoudsgemak. Deze is volledig opnieuw 
ontworpen en profiteert van een nieuw hydraulisch 
patroon dat nog efficiënter is. Het is hard 
geanodiseerd voor een langere levensduur. De 
ergonomische hendel past perfect onder de duim 
en vermindert wrijving voor een onmiddellijke 
respons. De werking van de kabels maakt 
onderhoud eenvoudig, het eindeloze ontluchten is 
niet langer nodig!

Al onze Moustache*-fietsen zijn uitgerust met een 
bevestigingspunt voor een standaard zodat deze 
optie eenvoudig kan worden toegevoegd indien 
niet standaard aanwezig. Voor onze volgeveerde 
modellen Wide, Trail en Game ontwikkelden we een 
specifieke standaard die kan worden geïnstalleerd 
met perfecte integratie.

*met uitzondering van de tandem Samedi 27X2 en de Mercredi 12 
loopfiets ;-{D

>  KIOX- 
ONDERSTEUNING

Om het Kiox-scherm beter te beschermen tegen 
schokken en de uitstekende zichtbaarheid te 
behouden, gebruiken we een speciale steun. De 
monitor wordt aan de rechterkant van de stuurpen 
gemonteerd en is discreet ingebouwd in de 
cockpit. Door zijn plaatsing loopt hij slechts een 
beperkt risico bij valpartijen. U kunt vanaf nu de 
meest technische trails zonder angst bedwingen!
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Sinds het begin waren we ervan overtuigd dat een goede e-bike 
niet alleen gaat over het frame en de motor. Elk onderdeel speelt 
een rol in de algemene efficiëntie en als sommige onderdelen niet 
van het juiste niveau zijn, kan dit een enorme negatieve impact 
hebben op de prestaties. Wielen zijn waarschijnlijk het beste 
voorbeeld. Het moet absoluut worden vermeden om zelfs maar 
één watt vermogen te verliezen als gevolg van een stel wielen 

dat niet geschikt is voor de taak. We bekeken het onderwerp in 
detail en testten een enorm aantal wielen zonder veel succes, 
omdat geen enkel stel perfect was afgestemd op onze e-bikes. 
Daarom creëerden we onze eigen wielen en verbeterde we deze 
gedurende de jaren, voor nog meer dynamiek en efficiëntie. 
Ontdek onze verschillende modellen.

Zelfs als ze niet zijn voorbestemd voor 
competitief fietsen, genieten onze stads- en 
veelzijdige fietsen onze laatste ontwikkelingen 
met betrekking tot wielen. De Just_Moustache-
technologie, afkomstig van ons mtb-gamma, 
werd ook ontwikkeld in een lichtere versie, die 
net zo goed presteert om een dynamische rit 
te leveren. 
De dubbelwandige velgen in aluminium 
6061-E zijn gelast, met warmte behandeld en 
daarna micro-gestraald om hun stabiliteit en 
weerstand te verhogen. Het asymmetrische 
profiel maakt het mogelijk om een homogene 
spanning te verkrijgen tussen twee lijnen met 
spaken, wat zorgt voor meer stabiliteit en meer 
dynamisme.

> STAD / VEELZIJDIG 

> MTB 

JUST_MOUSTACHE ASYMMETRISCHE  
ALUMINUM 27,5+ VELGEN
De Just-Moustache velgen zijn speciaal ontwikkeld voor de 27,5x2,8 
banden en gebruiken aluminium 6061-E. Ze zijn gelast, met warmte 
behandeld en daarna microgestraald om hun stabiliteit en weerstand 
te verhogen. De zijkanten zijn speciaal versterkt om mogelijke 
schokken te weerstaan. Het asymmetrische profiel maakt het 
mogelijk om een homogene spanning te verkrijgen tussen de twee 
spaaklijnen, wat zorgt voor meer stabiliteit en meer dynamiek. 
Na veel testen kozen we voor een interne breedte van 35 mm, voor 
een perfect samenspel met 2,8 banden.
Dit optimale evenwicht zorgt dat de band zijn ballonvorm behoudt 
en geen negatieve invloed heeft tijdens het sturen en overhellen in 
bochten.
Op deze manier blijft het rijden volledig natuurlijk en dynamisch! 
Gewoon perfect!!! De naven met ronde lagers verminderen de 
wrijving zo veel mogelijk, wat op zijn beurt bijdraagt tot dynamiek en 
prestaties!

JUST_MOUSTACHE ASYMMETRISCHE ALUMINIUM 29” VELGEN
We hebben, net zoals onze 27,5” velgen, haar grote zuster ontwikkeld voor 29x2,5 banden die 
worden gebruikt bij ons Game-gamma. De Just_Moustache-velgen gebruiken aluminium 6061-
E. Ze zijn gelast, warmtebehandeld en daarna microgestraald om hun stabiliteit en weerstand 
te verhogen. De zijkanten zijn speciaal versterkt om mogelijke schokken te weerstaan. Het 
asymmetrische profiel maakt het mogelijk om een homogene spanning te verkrijgen tussen de 
twee spaaklijnen, wat zorgt voor meer stabiliteit en meer dynamiek. 
Deze keer kozen we voor een interne breedte van 33 mm, voor een perfect samenspel met 
2,5 banden. De 2,5 doorsnede zorgt voor een perfecte nauwkeurigheid en de wielen van 29” 
bieden ongelooflijke mogelijkheden voor het ontwijken van obstakels en overhellen in bochten. 
Op deze manier blijft het rijden volledig natuurlijk en dynamisch! Gewoon perfect!!! De naven met 
ronde lagers verminderen de wrijving zo veel mogelijk, wat op zijn beurt bijdraagt tot dynamiek 
en prestaties!
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JUST_MOUSTACHE ASYMMETRISCHE 
CARBON 27,5+ VELGEN
De JUST_Moustache-velgen zijn ook specifiek 
ontwikkeld voor 27,5x2,8 banden en gebruiken 
tegenwoordig Toray T700 hoogbestendig carbon.
We verkregen, net zoals bij de aluminium velg, de 
beste prestaties met een interne breedte van 35 
mm voor een perfecte combinatie met 2,8 banden.
Dit optimale evenwicht zorgt dat de band zijn 
ballonvorm behoudt en geen negatieve invloed 
heeft tijdens het sturen en overhellen in bochten.
En, zelfs nog belangrijker bij een carbon velg, 
werden de kanten breder gemaakt om te 
weerstaan aan de grootste schokken! 
Het asymmetrische profiel maakt het, zoals bij onze 
aluminium velgen, mogelijk om een homogene 
spanning te verkrijgen tussen de twee spaaklijnen, 
wat zorgt voor meer stabiliteit en meer dynamiek. 
Hier werd het, dankzij het gebruik van carbon, 
mogelijk om de asymmetrie nog te verhogen, 
zonder de stabiliteit van de velg in het gedrang te 
brengen.

Dat stelde ons in staat om slechts 28 spaken te 
gebruiken, en we kozen voor rechte spaken om alle 
inspanningen, rechtstreeks over te dragen, en een 
lichter, vlak systeem met dubbele dikte te verkrijgen 
om het gewicht en de inertie te verlagen. Door 
de aluminium vergrendelmoeren van de spaken 
konden we nog enkele extra grammen besparen. 

JUST_MOUSTACHE ASYMMETRISCHE 
CARBON 29 VELGEN
De JUST-Moustache carbon 29” velgen gebruiken 
dezelfde Toray T700 carbonvezel met hoge 
weerstand en worden gemaakt voor de meest 
veeleisende endurorijders.
Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik 
van carbon velgen is dat ze niet kunnen vervormen 
zoals aluminium velgen. Als ze worden blootgesteld 
aan een grote schok, hebben aluminium velgen de 
neiging om te vervormen, wat leidt tot een oneven 
spanning tussen de spaken van het wiel. Als ze 
niet zijn beschadigd, keren carbon velgen altijd 
terug naar hun ronde vorm. Dit betekent dat, als 

ze correct zijn opgebouwd, de spaakspanning niet 
zal wijzigen. Uiteindelijk leidt dit tot het spenderen 
van minder tijd voor het uitlijnen van het wiel en het 
opnieuw aandraaien van spaken na enkele hevige 
ritten en, het allerbelangrijkste, meer tijd om te 
fietsen! 
Het asymmetrische profiel van de velg maakt het 
mogelijk om een homogene spanning te verkrijgen 
tussen de twee spaaklijnen, wat zorgt voor meer 
stabiliteit en meer dynamiek.
Het gebruik van een velg met een interne breedte 
van 33 mm, voor een perfect samenspel met 
2,5 banden. De 2,5 doorsnede zorgt voor een 
perfecte nauwkeurigheid en de wielen van 29” 
bieden ongelooflijke mogelijkheden voor het 
ontwijken van obstakels en overhellen in bochten. 
Op deze manier blijft het rijden volledig natuurlijk 
en dynamisch! Gewoon perfect!!! De naven met 
ronde lagers verminderen de wrijving zo veel 
mogelijk, wat op zijn beurt bijdraagt tot dynamiek 
en prestaties!

MOUSTACHE-WIELEN AI:26  
(OP DE DIMANCHE 28.1, DIMANCHE 28.3 
EN DIMANCHE 29.3)
Onze Moustache aI:26-wielen maken het mogelijk 
om maximale dynamiek en veelzijdigheid te 
behouden dankzij de hoogte van 26 mm, om ze 
met vertrouwen te kunnen gebruiken op elk terrein. 
Ze worden vervaardigd in 6061-E aluminium, 
gemaakt met 28 spaken en zijn met warmte 
behandeld. Ze kunnen worden gebruikt zonder 
binnenband en zijn uitgerust met 32 mm banden.
Banden met een dikte van 32 mm kunnen trillingen 
opvangen, bieden een meer soepele rit, minder 
rolweerstand, meer stabiliteit, een verhoogde 
veiligheid en minder vermoeidheid.
De afmetingen van de steekassen zijn 12x100 
mm vooraan en 12x142 mm achteraan, wat zorgt 
voor maximale stijfheid en het behouden van 
eenvoudige montage en demontage.

MOUSTACHE-WIELEN AI:30  
(OP DE DIMANCHE 28.5 EN DIMANCHE 29.5)
Onze Moustache aI:30-wielen doorbreken een 
grens in de sport dankzij een 30 mm hoge velg. 
Ze worden vervaardigd in 6061-E aluminium, zijn 
met warmte behandeld en gemaakt met 24 triple 
butted-spaken voor de beste verhouding tussen 
gewicht en prestaties.
Ze zijn geoptimaliseerd voor bredere banden, licht 
voor lange ritten op elk type weg en ze garanderen 
een uitstekende veelzijdigheid. Uitgerust met de 

Continental Grand Sport Race 32 mm banden voor 
de beste prestaties en hoogste duurzaamheid. 
De aluminium naven zijn CNC-bewerkt met 
cassettelagers voor een lange levensduur en 
soepele werking.
De afmetingen van de steekassen zijn 12x100 mm 
vooraan en 12x142 mm achteraan, wat zorgt voor 
maximale stijfheid en eenvoudige montage en 
demontage.

MOUSTACHE C:45-WIELEN  
(OP DE DIMANCHE 28.7)
Onze nagelnieuwe Moustache c:45-wielen in licht 
carbon zijn de moderne belichaming van wielen 
voor schijfremmen. Vervaardigd in Toray T700-
carbon met een hoogte van 45 mm, waardoor 
aerodynamica, comfort en dynamiek worden 
gecombineerd tot een explosieve cocktail. Ze 
zijn samengesteld uit 24 triple butted-spaken en 
bieden de beste verhouding tussen gewicht en 
prestaties.

Ze zijn geoptimaliseerd voor bredere banden, licht 
voor lange ritten op elk type weg en garanderen 
een uitstekende veelzijdigheid. 
Ga op pad en rijd met snelheid, stabiliteit en 
controle. Voeg hier nog de compatibiliteit met 
tubeless aan toe en de mogelijkheid om bredere 
banden te gebruiken. 
Uitgerust met de Continental Grand Sport Race 32 
mm banden voor de beste prestaties en hoogste 
duurzaamheid. 
De aluminium naven zijn CNC-bewerkt met 
cassettelagers voor een lange levensduur en 
soepele werking.
De afmetingen van de steekassen zijn 12x100 mm 
vooraan en 12x142 mm achteraan, wat zorgt voor 
maximale stijfheid en eenvoudige montage en 
demontage.

> WEG/GRAVEL 
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P.36 -  
LUNDI 26
We zijn ervan overtuigd dat het 
mogelijk is om onze gewoonten 
te veranderen en de auto in 
de garage te laten staan, elke 
maandagochtend en elke 
andere dag van de week!!!

P.44 -  
FRIDAY 28
De Friday 28 heeft al het 
onnodige overboord gegooid 
en alleen behouden wat 
absoluut nodig is om u snel 
en aangenaam te kunnen 
verplaatsen! 

P.54 -  
FRIDAY 27 FS
Als u een niet-alledaagse fiets 
wil en ook plezier wil beleven 
tijdens uw verplaatsingen, dan 
hebben wij wat u zoekt! 

S
TA

D
S

FI
E

TS
E

N
.



LU
N

D
I 2

6.

MOUSTACHE - SAISON 9 / 37

- LUNDI 26.1  
- LUNDI 26.2  
- LUNDI 26.3

Kleur

LUNDI 26 IS ICONISCH!
De eerste telg van de Moustache-familie is nog niet veranderd en moet zijn 
eerste grijze haar nog krijgen! Hij is nog steeds uniek en staat nog altijd symbool 
voor het merk! Daarom houden we ervan!!!
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DE LUNDI 26 ZORGT VOOR JE!

Zijn innovatieve triple cavity-frame biedt een geweldige laterale stijfheid 
voor de hoogste stabiliteit en veiligheid, maar biedt ook verticale 
buigzaamheid om je te beschermen tegen putten en hobbels op de weg. 
Ook de brede banden helpen bij het beschermen tegen deze obstakels.

De brede banden helpen ook voorkomen dat de wielen geklemd raken 
in tramsporen of putdeksels en zijn uitgerust met een antileksysteem.
De Royal Wave- of Royal Hertz-zadels zijn comfortabel en zacht en 
zorgen ervoor dat de meest gevoelige delen goed worden beschermd.

Je kunt altijd vertrouwen op de stevige buisvormige Moustache-
spatborden. Ze zijn perfect boven het midden van het wiel geplaatst om 
u in alle weersomstandigheden optimaal te beschermen.
Het speciale, verhoogde Moustache-stuur zorgt voor een veilige, rechte 
zithouding waardoor u een panoramisch overzicht van uw omgeving 
krijgt.
De geïntegreerde ledverlichting, die hoog op de fiets is geplaatst, zorgt 
ervoor dat u altijd kunt zien en gezien wordt.
Als u plotseling de remmen moet dichtknijpen, zal niets u sneller doen 
stoppen dan de krachtige en progressieve hydraulische schijfremmen 
van Shimano!

LUNDI 26 IS PRAKTISCH!

« HOP » 
Het open, lage-instapframe maakt het eenvoudig om op de fiets te 
stappen.

« CLIC » 
Het Moustache-draagsysteem van Ortlieb kan in amper 3 seconden 
worden bevestigd, dankzij de bagagebeugel met geïntegreerde QL3-
steunen.

« CLAC » 
De Lundi 26.2 en 26.3 hebben een slot onder de achtervork. Hierdoor kan 
je de fiets veilig achterlaten tijdens korte stops. Als je de Lundi 26 voor 
een langere periode moet achterlaten, kan je het Axa-slot gebruiken. Met 
deze optie kan je de fiets makkelijk overal aan vastmaken.
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BESCHIKBAAR IN 6 KLEUREN 
Black, Burgundy, Gun Metal,  
Light Grey, Khaki, Grey Blue

BESCHIKBAAR IN 6 KLEUREN 
Black, Burgundy, Gun Metal,  
Light Grey, Khaki, Grey Blue

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
INTUVIA

NUVINCI-TRANSMISSIE  
N330 CONTINU VARIABELE  
TRANSMISSIE

Zadel Royal Hertz /  
Geveerde Zadelpen

Perfect op elkaar  
afgestemde motor  
en transmissievoor comfort  
en optimale functionaliteit,  
in het bijzonder geschikt  
voor minder heuvelachtige  
stadsomgevingen.

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
INTUVIA

SHIMANO- 
AANDRIJVING 9S

De meest toegankelijke  
Lundi, intuïtief, economisch 
en stil. Overal op je gemak!
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BOSCH PERFORMANCE
400 Wh / 500 Wh  
INTUVIA

SHIMANO-AANDRIJVING 10S

Zadel Royal Hertz /  
Geveerde Zadelpen

Bosch Performance-motor,  
aandrijving met 10 versnellingen, 
400 of 500 Wh-accu. 
Perfect voor heuvelachtige  
stadsomgevingen, of fietsers  
die op zoek zijn naar meer  
vermogen!

BESCHIKBAAR IN 6 KLEUREN 
Black, Burgundy, Gun Metal,  
Light Grey, Khaki, Grey Blue
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DE FRIDAY 28 IS SPORTIEF  
EN STEDELIJK!
Met zijn sobere look en sportief karakter zal deze stadsfiets niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Evenzeer op zijn gemak tussen de auto’s als onderweg naar een 
appartement op de derde verdieping in een gebouw zonder lift: hij is uw ideale 
gezel in de stadsjungle en maakt het dagelijkse leven makkelijk. Verder, hoger, 
sneller, sterker!!!

- FRIDAY 28.1  
- FRIDAY 28.1 OPEN  
- FRIDAY 28.3  
- FRIDAY 28.3 OPEN 

- FRIDAY 28.5  
- FRIDAY 28.5 OPEN  
- FRIDAY 28.7  
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TOTALE INTEGRATIE VOOR EEN GERAFFINEERDE 
LOOK!

Geraffineerder dan ooit dankzij het concept dat werd gebouwd rond de 
Hidden Power-technologie, werd ook het zwaartepunt van de Friday 28 
verlaagd, waardoor u zich supersnel door de stad kunt bewegen en u 
moeiteloos snelheden van meer dan 25 km/u kunt halen!

STIJF FRAME EN CARBON VORK VOOR EEN 
SPORTIEF GEVOEL

Het aluminium hydrogevormde frame van de Friday 28 en de carbon vork 
zorgen zowel voor stijfheid als een dynamisch rijgedrag. Het beste om 
uit de startblokken te schieten aan verkeerslichten en tussen de auto’s 
te laveren!

BOSCH-MOTOR

De Bosch Active Plus-motor op de Friday 28.1 en 28.3 is uiterst 
natuurlijk en stil. Op de Friday 28.5 en 28.7 zal de volledig nieuwe Bosch 
Performance Line-motor u verrassen met zijn wrijvingsloze werking. U 
zult in elk geval de limiet van 25 km/u overschrijden voor u het zelfs merkt!

MINIMALISTISCH, MAAR OOK PRAKTISCH  
EN COMFORTABEL!

Het is niet omdat we al het overbodige hebben verwijderd dat we ons iets 
tekort moeten doen! De Friday 28 is comfortabel met zijn Flexbar-stuur, 
gemaakt in Frankrijk door onze vrienden bij Baramind. Het filtert trillingen 
op dezelfde manier als een brede band dat zou doen. En we willen het 
niet doen zonder de Quick-Park stuurpen waarmee we in slechts enkele 
seconden ons stuur in een hoek van 90° kunnen zetten! Superpraktisch 
als we onze Friday bijvoorbeeld in een nauwe doorgang moeten 
achterlaten! Hetzelfde voor het volledig nieuwe QL3 lichte bagagerek, 
waar we onze Moustache-tassen van Ortlieb in slechts enkele seconden 
aan kunnen bevestigen. De tubulaire spatborden en krachtige lichten 
bieden bescherming en veiligheid, zonder het Brooks-zadel te vergeten, 
wat zorgt voor stijl en comfort!

RIJD VERBONDEN

Bent u altijd online? Op de Friday 28 kunt u ook, dankzij de Bosch 
Smartphone-hub, uw telefoon met uw fiets verbinden!
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

”Sportief, stedelijk en 
geraffineerd”, dat is het 
motto van onze Friday 
28.1! 

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
PURION

AANDRIJVING  
10S TIAGRA 11/34

Vork Carbon /  
Zadel Brooks

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh 
PURION

AANDRIJVING 10S  
TIAGRA 11/34

Vork Carbon / Zadel Brooks /  
Stuurpen Quick-Park /  
Stuur Moustache Flexbar /  
Bagagerek Nieuw QL3 licht

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Dankzij zijn ingenieuze 
accessoires, zijn geraf-
fineerde look en sportief 
karakter, heeft de Friday 
28.3 alles wat nodig is 
om zich in de stad thuis 
te voelen! 



F
R

ID
A

Y
 2

8
.5

F
R

ID
A

Y
 2

8
.5

O
P

E
N

50 / MOUSTACHE - SAISON 9  /  Vind de complete technische specificaties op moustachebikes.com   

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Zijn ontegensprekelijk 
sportief karakter met zijn 
geraffineerde stijl en talloze 
ingenieuze accessoires 
maken de Friday 28.5  
de best uitgeruste 
“007”-agent in de 
stadsjungle!

BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh  
SmartphoneHub

AANDRIJVING 10S  
TIAGRA 11/34 

Vork Carbon / Zadel Brooks /  
Stuurpen Quick-Park /  
Stuur Moustache Flexbar /  
Voorlicht Supernova /  
Bagagerek Nieuw QL3 licht
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BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh 
SmartphoneHub

AANDRIJVING 10S  
TIAGRA 11/34

Carbon vork / Zadel Brooks / 
Voorlicht Supernova / Stang Weg / 
Bagagerek Nieuw QL3 licht

Sneller, sterker, verder!
Handen in de beugels,
zak over uw schouder,
u zult makkelijk de stad
doorkruisen op uw  
Friday 28.7, en dit  
in een unieke stijl!



FR
ID

AY
 2

7 
FS

.

- FRIDAY 27 FS 5 
- FRIDAY 27 FS 7 
- FRIDAY 27 FS SPEED
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DE FRIDAY 27 FS IS STIJLVOL!
Als u een niet-alledaagse fiets wil en ook plezier wil beleven tijdens uw 
verplaatsingen, dan hebben wij wat u zoekt! 
De Friday 27 FS is even comfortabel als stijlvol. Hij werd ontworpen met een 
knipoog naar Casual Friday! Maar of u nu een pak draagt of niet, de Friday 27 
FS volgt niet alleen de mode! De volledig geveerde fiets is van niets bang: hij 
kan voetpaden, afvoerdeksels en wegen in slechte staat aan. U zult zonder 
problemen uw bestemming bereiken, en altijd in stijl ;-{D
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STEDELIJK, SPORTIEF EN COMFORTABEL
Met zijn opnieuw ontwikkelde geometrie en zijn goede looks, is de 
Friday 27 FS supernauwkeurig en efficiënt! Hij heeft 100 mm veerweg 
voor- en achteraan, geleverd door de Mobie 25-vork en de ongelooflijke 
Moustache Magic Grip Control 100 air-vering. Voetpaden, kasseien, 
kuilen, ... alles wordt uitgevlakt voor een ongeëvenaard comfort... en 
zonder in te boeten aan de legendarische efficiëntie van de Friday 27!

NIEUW FRAME MET EXCLUSIEVE  
POWERTUBE-INTEGRATIE
De Friday 27 FS is zelfs nog meer open met een lager zwaartepunt, dankzij 
de integratie van de Bosch PowerTube-accu en de lagere bovenbuis, 
waardoor hij uiterst wendbaar wordt. Hierdoor kunnen we sterker en 
harder fietsen, ongeacht de omstandigheden!

BOSCH-MOTOR
De nieuwe Bosch Performance Line CX-motor is de krachtigste Bosch-
motor op de markt! Hij is compact en licht en onderscheidt zich door zijn 
minimale trapweerstand!!

PRAKTISCH...
Altijd uitgerust met de ingenieuze Quick Park-stuurpen waarmee het stuur 
in slechts enkele seconden 90° gedraaid kan worden, zeer praktisch 
als u uw Friday bijvoorbeeld in een nauwe doorgang moet achterlaten! 
Hetzelfde voor het volledig nieuwe QL3 lichte bagagerek, waar we onze 
Moustache-tassen van Ortlieb in slechts enkele seconden aan kunnen 
bevestigen. De Friday 27 FS heeft een krachtig voor- en achterlicht voor 
uw veiligheid en comfort. Hij is ook uitgerust met een kettingbeschermer, 
een fantastische innovatie voor deze volledig geveerde gezel, en van een 
snelheidsdetector om het risico te voorkomen van een magneet die kan 
draaien.

...EN ALTIJD EVEN LEUK!
Met zijn comfortabele Schwalbe-banden, die klaar zijn voor elke 
uitdaging, die grip bieden tijdens bochtenwerk en die bestand zijn tegen 
misbruik, zal de Friday 27 FS u de indruk geven dat u zich op een vliegend 
tapijt verplaatst!!!

RIJD VERBONDEN
Bent u altijd online? De Friday 27 FS 7 is dat ook, dankzij de Bosch 
Smartphone Hub, waardoor u uw telefoon met uw fiets kunt verbinden!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500 Wh  
INTUVIA

AANDRIJVING SHIMANO SLX 11/40

Vork Mobie 25 / Banden  
Schwalbe Supermoto-X /  
Zadel Brooks /  
Stuurpen Quick-Park /  
Bagagerek QL3 light

Wat? Een stadsfiets  
met voor- en achtervering?! 
Bestaat dat?! O, ja!!
Een voetpad, kasseien,  
een riooldeksel of zelfs een 
weg in slechte staat schrikt 
de Friday 27 FS niet af.



FR
ID

AY
 2

7 
FS

 7

Vind de complete technische specificaties op moustachebikes.com  /  MOUSTACHE - SAISON 9 / 61 

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
SmartphoneHub

AANDRIJVING SHIMANO SLX 11/40

Vork Mobie 25 /  
Banden Schwalbe Supermoto-X / 
Zadel Brooks / Stuurpen Quick-Park / 
Bagagerek QL3 light / Voorlicht  
Supernova E3

Eindelijk een echt spor-
tieve, praktische stads-
fiets... en een die volledig 
is geveerd! Uitgerust met 
voor- en achtervering voor 
elke situatie is de Friday FS 
7 klaar om het gevecht aan 
te gaan met de stadsjungle. 
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BOSCH PERFORMANCE SPEED 
POWERTUBE 625 Wh  
KIOX

AANDRIJVING SHIMANO XT 11/40

Vork Mobie 45 / Banden Schwalbe  
Supermoto-X  / Zadel Brooks / Voorlicht  
Supernova, Mini PRO-45 1400 lumen met  
externe grootlicht-/dimlichtschakelaar /  
Achterlicht Supernova, M99 achterlicht  
met remlichtfunctie met L1E universele  
set voor alle EU/CH kentekenplaten /  
Nieuwe bagagedrager MIK + QL3 / Claxon  
Supernova, M99 claxon met externe schakelaar

Met een snelheid tot 45 km/u maakt  
de Friday 27 FS uw dagelijkse ritten niet 
alleen leuk, hij zorgt ook voor een uiterst 
veilige rit. Onberispelijke prestaties tot 
in de kleinste details - dat is de nieuwe 
Friday 27 FS Speed. Wat maakt dit een 
complete fiets? Onderdelen zoals de 
nieuwe, krachtige Bosch Performance 
Speed-motor voor  nog meer vermogen 
met één druk op de knop. Spring  
in het zadel en trap krachtig en stil. 
Zo zien uw woon-werkritten er  
tegenwoordig uit ;-{D



MOUSTACHE - SAISON 9 / 65

P.66 -  
SAMEDI 28
De Samedi 28 is een fiets om 
ten volle mee van het weekend 
te genieten... en van de rest  
van de week! En voor dit 9e 
seizoen is hij toegankelijker  
en comfortabeler dan ooit! 

P.76 -  
SAMEDI 27 XROAD
« Eén voor alles, alles in één! » 
Meer en meer seizoenen 
verstrijken, maar het motto  
van de Samedi 27 Xroad ligt 
voor eeuwig vast.
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DE SAMEDI 28 IS ÉÉN FIETS  
VOOR ALLES!
Achter het kenmerkende Moustache-stuur zult u rijden zoals vroeger,  
met het gezin, voor een voorzichtig ritje, voor uw conditie, met stijl, in de stad,  
op plattelandswegen, op paden, rustig aan of snel, voor een korte of lange tijd!

- SAMEDI 28.1  
- SAMEDI 28.1 OPEN 
- SAMEDI 28.2 
- SAMEDI 28.2 OPEN

- SAMEDI 28.3  
- SAMEDI 28.3 OPEN 
- SAMEDI 28.5 
- SAMEDI 28.5 OPEN

- SAMEDI 28.7 
- SAMEDI 28.7 OPEN
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DE SAMEDI 28 IS ELEGANT!
Met een lagere bovenbuis voor gebruiksgemak is de Samedi 28 zowel 
comfortabel als dynamisch. Zijn zeer individuele stijl is chic, met een 
typisch Moustache-stuur dat niet onopgemerkt zal blijven, en het zal 
in geen tijd uw ideale gezel worden om tijdens de week mee naar het 
werk te fietsen en er tijdens het weekend op uit te trekken! Dankzij het 
zwaartepunt dat voor dit 9e seizoen nog wat verder verlaagd werd, is de 
Samedi 28 een toonbeeld van evenwicht. Hij is verkrijgbaar in Standaard- 
en Open-versie.

NIEUW FRAME MET EXCLUSIEVE  
POWERTUBE-INTEGRATIE
Het nieuwe compacte frame met volledige integratie van de Bosch 
PowerTube-accu zorgt voor deze nieuwe, zeer open versie van de Open, 
met een nog lagere en makkelijkere opstap. De triple cavity-constructie 
biedt het frame een optimale stijfheid.

BOSCH-MOTOR
De Bosch Active Plus-motor op de Samedi 28.2 en 28.3 is uiterst natuurlijk 
en stil, wat zorgt voor een aangename rit! // Op de Samedi 28.5 en 28.7 
zal de volledig nieuwe sportieve en natuurlijke Bosch Performance Line-
motor u verrassen met zijn wrijvingsloosheid

GEOPTIMALISEERDE COMPATIBILITEIT VOOR 
ACCESSOIRES
De Samedi 28 is nu uitgerust met een nieuw bagagerek dat compatibel 
is met de standaarden QL3 en MIK, waardoor u bagagetassen in slechts 
één klik kunt bevestigen. Snel en makkelijk!!!

COMFORTABEL 
Het grote volume van de Schwalbe 700x50C-banden zorgt voor een 
comfortabel en veilig gevoel en werkt als een natuurlijke vering. U kunt 
erop vertrouwen!

DE KLEINE EXTRA’S 
Dankzij zijn legendarische Moustache-stuur, biedt de Samedi 28 u een 
natuurlijke en comfortabele houding. 
Met het in het frame geïntegreerde AXA-veiligheidsslot kunt u uw fiets 
makkelijk beveiligen tijdens een korte stop en de extra-stevige gespoten 
spatborden zullen u in alle weersomstandigheden beschermen!
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Onze Samedi 28.1 heeft alles 
waaruit het dna van onze 
fietsen bestaat: een dynamisch 
gedrag, een comfortabele 
houding, een soepele doch 
krachtige motor, praktische 
accessoires zoals tubulaire 
spatborden, een in de hoogte 
verstelbaar Moustache-stuur 
enz. 

BOSCH ACTIVE  
400 Wh 

PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
ALTUS 9S

Banden Schwalbe  
Impac Streetpac 47-622

BOSCH ACTIVE + 
POWERTUBE 400 Wh 
PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
ALTUS 9S

Banden Schwalbe  
BIG APLLE 50-622 /  
Nieuw bagagerek  
MIK + QL3

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Onze Samedi 28.2 zal uw 
ideale gezel zijn voor uw 
dagelijkse activiteiten in de 
stad en zal altijd klaars-
taan voor een ritje naar het 
platteland, wanneer u de 
kans hebt! 
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BOSCH ACTIVE + 
POWERTUBE 500 Wh 
PURION

AANDRIJVING  
SHIMANO NEXUS 5

Banden Schwalbe  
BIG APLLE 50-622 /  
Nieuw bagagerek 
MIK + QL3

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

De Samedi 28.3 heeft 
alles om het model  
van uw keuze te worden 
bij uw dagelijkse  
activiteiten, in de stad  
of op het platteland.
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Meer nog dan een fietsmerk  
is Moustache Bikes  een 
familie van gepassioneerde 
gebruikers, en daarom hou-
den we ervan om fietsen zoals 
de Samedi 28.5 te ontwerpen, 
die een perfect compromis 
bieden tussen design en 
bruikbaarheid. 

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 500 Wh 
INTUVIA

AANDRIJVING SHIMANO  
DEORE 10S

Vork Hydraulisch met  
vergrendeling / Banden  
Schwalbe BIG APLLE 50-622 / 
Nieuw bagagerek MIK + QL3

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 625 Wh 
KIOX

AANDRIJVING SHIMANO  
XT 11S

Vork Hydraulisch met  
vergrendeling / Banden  
Schwalbe BIG APLLE 50-622 / 
Nieuw bagagerek MIK + QL3 /  
Voorlicht Axendo 80 lux

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Een elegante, hoogwaar-
dige, volledig uitgeruste 
fiets, perfect voor de 
stad...maar niet alleen 
voor de stad!
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DE SAMEDI 27 XROAD IS DE FIETS DIE 
ALLES AANKAN!!
« Eén voor alles, alles in één! » 
Meer en meer seizoenen verstrijken, maar het motto van de Samedi 27 Xroad ligt voor eeuwig 
vast. Deze ochtend ga ik met de fiets naar het werk. In de middagpauze zal ik hem gebruiken  
om te winkelen. Deze avond rijd ik door het bos naar huis en dit weekend ga ik voor een ritje  
in de bergen! Ja, ja, dit alles op mijn Samedi 27 Xroad Magisch!!!!
Dankzij het dynamische frame en de keuze van de onderdelen combineert hij de mogelijkheden 
van een stadsfiets met die van een mtb.

- SAMEDI 27 XROAD 1  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 1  
- SAMEDI 27 XROAD 2  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 2  

- SAMEDI 27 XROAD 3  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 3  
- SAMEDI 27 XROAD 5  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 5  

- SAMEDI 27 XROAD 7  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 7  
- SAMEDI 27 XROAD FS 3  
- SAMEDI 27 XROAD FS 5  
- SAMEDI 27 XROAD FS 7 
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DE RAAKVLAKKEN
Met de vernieuwde geometrie, zijn compacte frame en het verlaagde 
zwaartepunt, voelt onze Samedi 27 Xroad zich thuis in de stad en op het 
platteland, of fietspaden en op bergwegen! De Xroad is de SUV onder de 
elektrische fietsen, even polyvalent als kwaliteitsvol, op welk terrein hij 
zich ook bevindt! Hij is geschikt voor elk gebruik, kan sportiever worden, 
maar blijft altijd praktisch!

U VINDT VAST UW GADING!!!
De Xroad-familie is uitgebreid en biedt u veel verschillende motortypes. 
De Xroad 1 is uitgerust met de zeer natuurlijke, zuinige en stille Active 
Line Plus. De Xroad 2, 3 en 5 zijn uitgerust met de volledig nieuwe 
sportieve en natuurlijke Bosch Performance Line, en zullen u verrassen 
met hun wrijvingsloosheid. De Xroad 7 is uitgerust met de nieuwe Bosch 
Performance Line CX, de meest krachtige van het Bosch-gamma! Deze is 
compact en licht en onderscheidt zich door zijn minimale trapweerstand. 
Met deze onbetwistbare eigenschappen zult u de heuvels opvliegen!

NIEUW FRAME MET EXCLUSIEVE  
POWERTUBE-INTEGRATIE
Op de Xroad 2, 3 en 5 zorgt het nieuwe compacte frame met volledige 
integratie van de Bosch PowerTube-accu voor deze nieuwe, zeer open 
versie van de Open, met een nog lagere en makkelijkere opstap. De 
opbouw van het frame in triple cavity aluminium 6061 biedt zelfs nog 
meer stijfheid.

DE DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN!
De aanwezigheid van een nieuw bagagerek, compatibel met de QL3- en 
MIK-standaarden (behalve op de Xroad 1), betekent dat u accessoires in 
slechts één klik kunt bevestigen. Snel en makkelijk!!! Het volledige gamma 
van de Samedi 27 Xroad profiteert ook van een kettingbescherming, 
zelfs de volledig geveerde versies! De Mobie-vork is verkrijgbaar op de 
modellen Xroad 5 en FS 5 en biedt u een ongelooflijk comfort. Of u nu de 
stoep oprijdt of obstakel na obstakel neemt tijdens off-road rijden, het is 
een echt vliegend tapijt!

NIEUW VOLLEDIG GEVEERD FRAME  
VOOR DE XROAD FS
Er werd een volledig nieuw geveerd frame ontworpen voor de 
nieuwe Xroad FS-familie met de Moustache Magic Grip Control 
100-schokdemper. De bovenbuis en het zwaartepunt van de erg speelse 
geometrie werden merkbaar verlaagd. Comfort en plezier gegarandeerd!!!
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

De Samedi 27 Xroad 1 is 
een kameleon die zich 
overal thuisvoelt, of hij u 
nu naar het werk brengt, 
de boodschappen doet 
of u vergezelt of bosritjes 
in het weekend. 

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
PURION

AANDRIJVING  
9-SPEED

Banden Hutchinson  
Python

BOSCH PERFORMANCE 
400 Wh 
PURION

AANDRIJVING 9-SPEED

Vork XCM ATB 80 mm /  
Banden Hutchinson Python /  
Nieuw bagagerek MIK+QL3

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

“Ik heb een fiets nodig die ik in de 
stad en off-road kan gebruiken, die 
lekker trapt, niet te zwaar en goed 
uitgerust is en die ik overal mee 
naartoe kan nemen”: dit was zowat 
de strikte taakomschrijving die we 
onze ingenieurs voorlegden na vele 
feedbacksessies met onze gebrui-
kers. Het resultaat: onze Xroad 2. 
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Als we blauwe en gele verf 
mengen, is het resultaat groen. 
En bij Moustache hebben we 
een e-mtb gemengd met een 
stadsfiets, het resultaat is de 
Xroad! 

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 500 Wh  
PURION

AANDRIJVING  
10-SPEED DEORE

Vork Suntour XCM ATB 80 mm  
met vergrendeling / Banden  
Hutchinson Python / Zadelpen  
Vering / Nieuw bagagerek MIK+QL3

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 625 Wh  
INTUVIA

AANDRIJVING  
11-SPEED SLX

Vork Suntour Mobie 25, 100 mm  
met vergrendeling / Banden  
Hutchinson Python / Zadelpen 
Vering / Voorlicht  Axendo 80 lux / 
Schijfremmen Shimano hydraulisch 
MT400 / Nieuw bagagerek MIK+QL3

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Er moet niet langer  
worden gekozen tussen 
een stadsfiets of een 
e-mtb. Waarom?  
Vanwege de Xroad!! 
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Het kan gerust worden 
gezegd dat de Xroad 7 
de fiets kan zijn die u 
nodig hebt! 

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
KIOX

AANDRIJVING 11-SPEED XT

Vork Suntour Mobie 25 Air, 100 mm 
met vergrendeling / Banden Hut-
chinson Python / Zadelpen Vering / 
Voorlicht  Supernova Schijfremmen / 
Shimano hydraulisch MT400 /  
Nieuw bagagerek MIK+QL3
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
INTUVIA

AANDRIJVING SLX 11-SPEED

Vork Suntour Mobie 100 mm met 
vergrendeling / Banden Hutchinson 
Python / Schijfremmen Shimano  
hydraulisch MT400 / Nieuw  
bagagerek MIK+QL3 / Frame  
Steiler aflopende bovenbuis  
voor makkelijke opstap

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500 Wh  
PURION

AANDRIJVING DEORE 10-SPEED

Vork Suntour XCM ATB 100mm  
met vergrendeling / Banden  
Hutchinson Python / Schijfremmen 
Shimano hydraulisch MT200 /  
Nieuw bagagerek  MIK+QL3 /  
Frame Steiler aflopende bovenbuis 
voor makkelijke opstap

Onze Xroad FS 5 is 
uitgerust met voor- en 
achtervering en biedt een 
ongeëvenaard niveau van 
comfort en veelzijdigheid! 
En als kers op de taart ziet 
hij er goed, praktisch en 
elegant uit ;-{D

De Samedi Xroad FS 
heeft de veelzijdigheid 
en dynamiek van de 
Xroad, met volgeveerd 
comfort erbovenop!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
KIOX

AANDRIJVING XT 11-SPEED

Vork Suntour Mobie Air 100 mm met 
vergrendeling / Banden Hutchinson  
Python / Schijfremmen Shimano  
hydraulisch MT400 / Nieuw bagagerek  
MIK+QL3 / Frame Steiler aflopende  
bovenbuis voor makkelijke opstap

Een echte superheld! 
Deze krachtige en sterke 
volgeveerde fiets is 
perfect uitgerust om 
met iedere situatie om te 
gaan. Hop, in het zadel, 
het avontuur tegemoet! 
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P.92 -  
DIMANCHE 28
Voor dames en heren, voor 
jong en oud en beginners: onze 
Dimanche 28 is gemaakt voor 
iedereen die plezier wil beleven 
en de wereld van de e-road wil 
omhelzen.

P.102 -  
DIMANCHE 29
E-gravelbikes zijn superleuk 
en zorgen voor een nieuwe, 
fantastische rijervaring. 
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- DIMANCHE 28.1
- DIMANCHE 28.1 OPEN 
- DIMANCHE 28.3
- DIMANCHE 28.3 OPEN

- DIMANCHE 28.5
- DIMANCHE 28.5 OPEN 
- DIMANCHE 28.7
- DIMANCHE 28.7 OPEN 
 

RIJD IEDERE DAG – OVERAL!
Bij Moustache zijn we gek van fietsen en we willen deze passie delen, op alle 
mogelijke momenten! Onze missie is om meer mensen op gelijk welke soort  
fiets te krijgen... en ze er met een brede glimlach mee zien rijden. E-bikes voor  
op de weg zijn superleuk en zorgen voor een nieuwe, fantastische rijervaring. 
Het gaat niet altijd om een wedstrijd - Het gaat erom om meer mensen aan  
het fietsen te krijgen! 
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PRESTATIES
We willen het gevoel van een normale wegfiets!
Daarom hebben we beslist om een nieuw frame te ontwerpen en 
ontwikkelen met onze beproefde Hidden Power-technologie, maar dan 
omgekeerd gemonteerd om een lager zwaartepunt te verkrijgen en te 
zorgen voor een dynamisch en wendbaar gedrag.

SOEPEL EN KRACHTIG
Het Bosch Active Line Plus-systeem met een 500 Wh powerpack-accu 
beantwoordt aan alle moderne e-roadbehoeften met betrekking tot 
prestaties, gebruiksvriendelijkheid en autonomie.

ERGONOMIE
Als het gaat over lange ritten en avontuur, is comfort noodzakelijk. Daarom 
gebruiken we onderdelen die het rijden meer ontspannen en genietbaar 
maken. Onze endurance-afstelling is perfect voor langere, ontspannende 
ritten met minder vermoeidheid.

GEBRUIKSGEMAK
GEEN beperkingen in keuze van wielen, van training tot hoogwaardige 
carbonwielen: alles kan omdat we een motor met centrale aandrijving 
gebruiken, in tegenstelling tot de systemen met naafaandrijving op de 
markt.
Duurzame en probleemloze onderdelen en frame-interfaces. Een 
steekassysteem voor/achter met snelkoppeling voor het eenvoudig 
verwijderen/plaatsen van een wiel. 

VERTROUWEN & BETROUWBAARHEID
Ons stevig en stijf frame betekent in geen geval het inboeten aan 
duurzaamheid. Eenvoudig te controleren in elke situatie: u zal zich snel 
comfortabel voelen op de Dimanche 28. 
Duurzame 700x32C-banden met de aangepaste Tubeless carbon- & 
aluminium Moustache-wielen zorgen voor de perfecte combinatie van 
comfort en dynamiek, zonder ook maar één watt energie van de motor 
te verliezen.

VEELZIJDIGHEID
EEN platform – Meerdere configuraties!  Met de doordacht geplaatste 
bevestigingspunten met schroefdraad kunt u de voor een maximale 
belasting.
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Beleef meer plezier!
Of u nu wat aan uw conditie wilt 
doen, een fietsroute wilt volgen  
of van een goede rit met vrienden 
wilt genieten, de Dimanche 28.1 
is met zijn dynamisch en sportief 
gedrag uw ideale partner!

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh of 500 Wh
PURION

SHIMANO TIAGRA-AANDRIJVING  
1X10-SPEED

Nieuwe speciale carbonvork /  
Speciale Moustache aluminium 
wielen / Aluminium 28H-velgen  
met Moustache-naven /  
Shimano MT200-schijfremmen  
160 mm rotors / Stuur Plat

BOSCH ACTIVE + 
500 Wh 
PURION

NIEUWE SHIMANO TIAGRA-AANDRIJVING 
2X10-SPEED

Nieuwe speciale carbonvork /  
Speciale Moustache aluminium wielen /  
Aluminium 28H-velgen met Moustache- 
naven / Shimano Tiagra-schijfremmen  
160 mm rotors / Stuur met uitlopende drops

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Altijd voorop!
Maak vooruitgang bij elke rit  
en rij met doorgewinterde fietsers.
Een lange rit of een wedstrijdje met 
vrienden plannen en de duur van  
de rit toch nog kunnen verlengen?  
Vanaf nu is dat mogelijk! De Dimanche 
28.3 heeft de kracht die u nodig hebt  
om meer plezier te beleven op de weg.
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BOSCH ACTIVE + 
500 Wh 
KIOX

SHIMANO ULTEGRA-AANDRIJVING 
2X11-SPEED

Nieuwe speciale carbonvork /  
Speciale Moustache aluminium wielen / 
Aluminium 24H-velgen triple butted  
met Moustache-naven / Shimano  
Ultegra-schijfremmen 160 mm rotors / 
Zadel Selle Royal Vivo

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

Altijd voorop!
Een lange rit of een wedstrijdje 
met vrienden plannen en de  
duur van de rit toch nog kunnen 
verlengen? Vanaf nu is dat  
mogelijk! De Dimanche 28.5 heeft 
de kracht die u nodig hebt om 
meer plezier te beleven op de weg.
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Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

De weg is van u!
Rijd over een bergpas, rijd vol 
vertrouwen bergaf of win een 
virtuele sprint! : De Dimanche 
28.7 heeft het dna van een 
echte wegfiets, alleen met 
hulp om kilometers te maken!

BOSCH ACTIVE + 
500 Wh  
KIOX

SHIMANO ULTEGRA-AANDRIJVING 
2X11-SPEED

Nieuwe speciale carbonvork / Speciale 
lichte Moustache aluminium wielen /  
24 triple butted spaken - CNC aluminium 
naven met ringvormige lagers / Shimano 
Ultegra-schijfremmen 160 mm rotors / 
Stuur met breed uitlopende drops
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- DIMANCHE 29.3 GRAVEL
- DIMANCHE 29.5 GRAVEL 

RIJD IEDERE DAG – OVERAL!
E-gravelbikes zijn superleuk en zorgen voor een nieuwe, fantastische rijervaring. 
Uitgerust met technologie. En we zouden u er nog veel meer over kunnen 
vertellen, maar dat doet iedereen al.
We hebben het dus liever niet over de hype en zullen ons aan de feiten houden. 
Het gaat niet altijd om een wedstrijd - Het gaat erom om meer mensen aan het 
fietsen te krijgen!
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PRESTATIES
Daarom hebben we beslist om een nieuw concept te ontwerpen en 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het dynamische en flexibele karakter 
behouden blijft.
Naast het frame heeft de vork een aanzienlijke invloed op de 
hanteerbaarheid, het comfort en de veiligheid van een gravelfiets. 
Daarom hebben we een carbonvork ontwikkeld met laterale stijfheid, 
voor nauwkeurige besturing en een lichte verticale veerkracht om ruwe 
ondergronden te effenen. 

SOEPEL EN KRACHTIG
Het Bosch Performance Line-systeem met een 500 Wh powerpack-accu, 
beantwoordt aan alle moderne behoeften met betrekking tot prestaties, 
gebruiksvriendelijkheid en autonomie.

ERGONOMIE
Als het gaat over ontdekken en avontuur, is comfort noodzakelijk. 
Daarom gebruiken we onderdelen die het rijden meer ontspannen en 
genietbaar maken. Onze endurance-geometrie is perfect voor langere, 
ontspannende ritten met meer plezier.

GEBRUIKSGEMAK
GEEN beperkingen in keuze van wielen, van training tot hoogwaardige 
carbonwielen: alles kan omdat we een motor met centrale aandrijving 
gebruiken, in tegenstelling tot de systemen met naafaandrijving op de 
markt.
Duurzame en probleemloze onderdelen en frame-interfaces.

VERTROUWEN EN BETROUWBAARHEID
Duurzame 700x50C-banden met de aangepaste Tubeless-ready 
aluminium Moustache-wielen zorgen voor de perfecte combinatie van 
comfort en dynamiek, zonder ook maar één watt energie van de motor 
te verliezen.

VEELZIJDIGHEID
Met de doordacht geplaatste bevestigingspunten met schroefdraad kunt 
u de voor- en achterspatborden en een bagagerek voor- en achteraan de 
Moustache bevestigen voor een maximale laadcapaciteit.
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BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh 
PURION

SHIMANO GRX RX-400 AANDRIJVING 
1X10-SPEED, 11-42T CASSETTE

Nieuwe carbonvork, speciaal voor gravel /  
1”1/8 tot 1”1/2-inch conische carbon  
stuurbuis / Speciale Moustache al:26  
aluminium wielen / 28 spaken - Moustache 
naven / Shimamo GRX schijfremmen,  
RX-400 / GRX hydraulica met 180 mm  
rotor vooraan / 160 mm achteraan /  
Stuur met breder uitlopende drops

Met gravelfietsen kunnen we op zowat 
alle soorten paden en ondergronden 
fietsen. De maakt van de Dimanche 29.3 
de perfecte keuze voor rondritten, reizen 
en lange avontuurlijke tochten!
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BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh 
KIOX

SHIMANO GRX RX-810 AANDRIJVING 
1X11-SPEED, 11-42T CASSETTE

Nieuwe carbonvork, speciaal voor gravel /  
1”1/8 tot 1”1/2-inch conische carbon  
stuurbuis / Speciale lichte al:30 Moustache 
aluminium wielen / 24 triple butted  
spaken - CNC aluminium naven  
met industriële lagers / Shimamo GRX  
schijfremmen, RX-810 / GRX hydraulica  
met 180 mm rotor vooraan / 160 mm  
achteraan / Stuur met breed uitlopende drops 
/ Moustache, Aluminium Dropper  
met cartridge 

Met de Dimanche 29.5 kent uw speel-
terrein geen grenzen meer en de meest 
veeleisende fietsers zullen plezier 
hebben op ieder terrein.
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P.112 -  
SAMEDI 26,27 OFF
Klim, daal, draai, spring, val aan 
of rijd gewoon in de natuur!! Wat 
een gevoel! Zo veel plezier! En 
wat een goed plan voor de rit 
van vandaag, morgen, de dag 
daarna... Wendbaar, modern 
en makkelijk: iedereen kan zijn 
fiets vinden in de OFF-familie, 
beginners, ervaren fietsers... en 
zelfs kinderen!

P.142 -  
SAMEDI 29 GAME
Rijd tegen de klok op een 
enduro of rijd eenvoudigweg op 
uw limiet op een bekende trail, 
omhoog of omlaag! Daar werd 
de nieuwe Samedi 29 Game voor 
gemaakt. Een gezel voor plezier 
en prestaties. 

P.124 -  
SAMEDI 27 WIDE
Ontdek meer trails, verleg uw 
comfortzone, ontdek nieuw 
terrein en stel nieuwe grenzen 
voor wat u voorheen onmogelijk 
achtte. 

P.152 -  
SAMEDI 27 X2
2X meer plezier! 
2X meer delen! 
4X meer magie!!!

P.132 -  
SAMEDI 27 TRAIL
Een klim is slechts een 
omgekeerde afdaling ;-{D 
Met de Samedi 27 Trail gaan 
beklimmingen en afdalingen 
allemaal in de juiste richting!!! 
Met een platform met volledig 
nieuwe prestaties, zijn de Samedi 
27 Trail e-mtb’s voor overal: ze 
veranderen waar en hoe u kunt 
fietsen!

E
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- SAMEDI 26 OFF
- SAMEDI 27 OFF 2
- SAMEDI 27 OFF 2 OPEN

- SAMEDI 27 OFF 4
- SAMEDI 27 OFF 4 OPEN
- SAMEDI 26 WILD
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DE SAMEDI OFF MAAKT U VERSLAAFD!
Of het nu voor de kinderen is (Samedi 26 OFF), voor beginners (Samedi 27 OFF 2),  
om door te stomen naar het volgende niveau (Samedi 27 OFF 4), of voor het verkennen  
van onbekend terrein (Samedi 26 Wild)... Samedi OFF is zoals onze favoriete jam  
die we recht uit de pot eten: onmogelijk om ermee te stoppen! Als u niet klaar bent  
om uw speelterrein uit te breiden en meer en meer te rijden, stap dan nooit op een  
Samedi OFF ;-{D
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TOEGANKELIJKER DAN OOIT! 
We hebben een nieuw platform ontwikkeld dat u een meer vloeiende en 
reactieve rit biedt. Een echte hardtail voor beginners en bosritten. En voor 
dit 9e seizoen bieden we een werkelijk open frame met kwaliteitsvolle, 
aan de weg klevende Maxxis Forecaster-banden. Voor een onvervalst 
rijgevoel!

OPEN... MAAR STIJF! 
Met het nieuwe triple cavity-frame met de geïntegreerde Bosch 
PowerTube-accu, kan de installatie van de accu makkelijker worden 
uitgevoerd terwijl het juiste niveau van stijfheid wordt behouden. 
Met het sobere ontwerp wordt nu een optie geboden voor lagere en 
makkelijkere standover-hoogte (op de OFF 2 Open) om hem zelfs nog 
gebruiksvriendelijker te maken.

TWEE TYPES VAN MOTOREN,  
AFGESTEMD OP HET GEBRUIK 
De keuze is aan u! De nieuwe Bosch Performance Line (op de OFF 2) 
is sportief en zeer natuurlijk, voor een puur moment van ontspanning. 
De nieuwe Bosch Performance Line CX (verkrijgbaar op de OFF 4) 
is de meest krachtige in het Bosch-gamma en is gericht op de meest 
veeleisende fietsers. Hij is compact en licht en onderscheidt zich door 
zijn minimale trapweerstand.

FRAME MET OMGEKEERDE HIDDEN POWER-
TECHNOLOGIE
De e-mtb is niet alleen voor grote kinderen, we zijn verheugd om dit 
nieuwe frame ook voor kleinere fietsers te kunnen aanbieden! Het 
gebruik van de omgekeerde Hidden Power-technologie zorgt voor een 
lagere standover-hoogte op de 26 OFF en verlaagt het zwaartepunt 
zelfs nog meer voor een beter gevoel en meer veiligheid. Er kan ook een 
bidonhouder worden gemonteerd.
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BOSCH ACTIVE + 
300 Wh 
PURION

AANDRIJVING  
9S SHIMANO

Wielen 26”

De ideale gezel voor fietsers in 
hun groei die willen fietsen met 
mama en papa, of voor kleinere 
volwassenen ;-{D
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BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 400 Wh of 500 Wh 
PURION

AANDRIJVING 10S SHIMANO DEORE

Vork XCM-ATB 100mm Suntour /  
Banden 27.5x2.35 Maxxis  
Forekaster / Zadelpen Vering /  
Zadel Moustache comfort 

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

De Samedi 27 OFF 2 is een 
echte e-mtb die comfortabel is 
en een veilig gevoel geeft, in het 
bijzonder bij zijn Open-versie, 
die veel ruimte biedt tussen  
de benen. 



S
A

M
E

D
I 

2
7 

O
F

F
 4

S
A

M
E

D
I 

2
7 

 
O

F
F

 4
 O

P
E

N

Vind de complete technische specificaties op moustachebikes.com  /  MOUSTACHE - SAISON 9 / 121 

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

AANDRIJVING SRAM SX EAGLE 

Vork RockShox Recon TK 120 mm / 
Schijfremmen Shimano MT400  
180mm hydraulisch / Banden Maxxis 
Rekon 27,5x2,80 / Zadel Moustache 
ergonomisch / Dropper-zadelpen  
met 80/120/120/150 mm veerweg

Bij de Open-versie kunt  
u genieten van een geweldige 
standover-ruimte voor betere 
opstap

De Samedi 27 OFF 4 is sterk 
en sportief met zijn frame  
dat de nodige stijfheid biedt 
om een echt mtb-gevoel 
en -gedrag op de trails te 
bekomen. 
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BOSCH PERFORMANCE CX
500 Wh  
PURION

SHIMANO XT-AANDRIJVING 
11S XT 11/50

Vork Rockshox Bluto RL-vork 100 mm /  
Schijfremmen Shimano MT500 203/180 mm 
hydraulisch / Banden Maxxis Minion 26x4,80 / 
Moustache ergonomisch zadel / Dropper- 
zadelpen met 80/120/120/150 mm veerweg

Aluminium frame met  
geïntegreerde Hidden 
Power-accu en  
ongelooflijke 26x4,8 banden. 
Ontdek nieuwe terreinen!
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- SAMEDI 27 WIDE 2
- SAMEDI 27 WIDE 4
- SAMEDI 27 WIDE 6

DE SAMEDI 27 WIDE OPENT 
NIEUWE DEUREN!
Ontdek meer trails, verleg uw comfortzone, ontdek nieuw terrein en stel nieuwe 
grenzen voor wat u voorheen onmogelijk achtte. 
U zult zich onmiddellijk thuis voelen op de Samedi 27 WIDE, u zult meer tijd in het 
zadel doorbrengen, dubbel zo snel vooruitgang boeken en een nieuwe manier 
van fietsen ontdekken! Of u nu een beginner bent of niet, voor dames en heren 
van alle leeftijden is de Samedi 27 WIDE makkelijk om mee te rijden en biedt hij 
een gevoel van veiligheid, om van elke mtb-rit een plezier te maken...een heuse 
smiling machine :-{D 
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DE E-MTB VOOR IEDEREEN,  
OPEN EN TOEGANKELIJK

“WIDE” staat voor de breedte en de gebruiksmogelijkheden. Het 
27,5/120-platform zorgt voor een meer rechte houding wat leidt tot meer 
gebruiksmogelijkheden voor deze fiets. Ideaal om mee te beginnen!

BOSCH MOTOR

De nieuwe Bosch Performance Line CX-motor is de krachtigste Bosch-
motor uit het gamma en werd ontwikkeld voor de meest veeleisende 
fietsers. Hij is compact en licht, hij onderscheidt zich door zijn minimale 
trapweerstand en hij biedt een ongelooflijke wendbaarheid en dynamisch 
rijgedrag.

NIEUW FRAME MET EXCLUSIEVE POWERTUBE-
INTEGRATIE

Het nieuwe compacte frame met 120 mm veerweg en geïntegreerde 
Bosch PowerTube-accu zorgt voor een lager zwaartepunt en bovenbuis 
voor gebruiksgemak. Met zijn speelse geometrie en 120 mm veerweg, 
kan de Samedi 27 WIDE ongelooflijk makkelijk altijd en overal worden 
meegenomen.

EEN MAGISCHE SCHOK!

De specifieke Moustache Magic Grip Control 120-vering met 2 standen 
is een Moustache-technologie die buitengewone reactiviteit en 
gevoeligheid biedt!

ERGONOMIE

Het brede stuur zorgt van bij het begin voor een makkelijk, natuurlijk 
gevoel en het nieuwe comfortabele Moustache-zadel is geschikt voor 
iedereen, dames en heren!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

AANDRIJVING SRAM SX EAGLE 

Vork RockShox Recon TK /  
Remmen Shimano, MT500 -  
203/180 mm schijfremmen /  
Banden Maxxis Rekon 27,5x2,80 /  
Vering 120/120mm veerweg / Zadel 
Moustache comfort / Dropper-zadelpen 
met 100/120/150/150mm veerweg

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500Wh 
PURION

AANDRIJVING SRAM SX EAGLE 

Vork Suntour XCR 34 / Remmen 
Shimano, MT400 - 180/180 mm 
schijfremmen / Banden Maxxis 
Rekon 27,5x2,80 / Vering 120/120mm 
veerweg / Zadel Moustache 
comfort / Dropper-zadelpen met 
100/120/150/150mm veerweg

Van boswegen tot 
technische trails: u zult 
zich altijd op uw gemak 
voelen aan het stuur 
van een Wide 4.

We verklaren de toegang tot 
e-mtb’s geopend! De Wide  
werd duidelijk ontwikkeld om 
meer mensen aan te moedigen 
om e-mtb’s te proberen, door 
meer vertrouwen, comfort  
en een gevoel van veiligheid  
op de fiets te bieden. 
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
XT/SLX 12-SPEED 

Vork FOX 32 Rhythm / Remmen  
Shimano MT500 - 203/180 mm  
hydraulische schijfremmen /  
Banden Maxxis Rekon 27,5x2,80 /  
Vering 120/120mm veerweg / Zadel  
Moustache comfort / Dropper-zadelpen  
met 100/120/150/150mm veerweg

Verken nieuwe trails, 
ontdek uw geliefde ritten 
opnieuw en ga vaker  
op pad in het zadel  
van de Wide 6! 
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- SAMEDI 27 TRAIL 4
- SAMEDI 27 TRAIL 6

- SAMEDI 27 TRAIL 8
- SAMEDI 27 TRAIL 10

DE SAMEDI 27 TRAIL IS EEN REFERENTIE!
Een klim is slechts een omgekeerde afdaling ;-{D Met de Samedi 27 Trail gaan beklimmingen  
en afdalingen allemaal in de juiste richting!!! Met een platform met volledig nieuwe prestaties,  
zijn de Samedi 27 Trail e-mtb’s voor overal: ze veranderen waar en hoe u kunt fietsen!
Een klim is slechts een afdaling in de foute richting ;-{D Aan het stuur van de Samedi 27 Trail gaan 
beklimmingen en afdalingen allemaal in de juiste richting!!! Het Samedi 27 Trail-gamma wordt 
unaniem geprezen in de media en heeft een nieuwe grens overschreden om het perfecte evenwicht 
te bereiken tussen prestaties en puur plezier... Met hun nieuw, efficiënt, volledig geveerd frame  
en aangescherpte, verfijnde look, kunt u een verandering van uw manier van fietsen verwachten  
en uw speelterrein uitbreiden!
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ZOALS EEN KAT OP VELCRO...

Het was tot op heden een perfect referentiemodel, maar we zochten 
verder om de Samedi 27 Trail nog te verbeteren. We behielden wat we 
goed vonden, maar herwerkten de kinematica volledig en maakten deze 
progressiever, gevoeliger... Voor een 27,5/150 platform met nog betere 
prestaties. Of u nu een beginner bent of een ervaren fietser, u zult nog 
meer plezier beleven in het zadel van een Samedi 27 Trail: meer dynamiek 
tijdens het klimmen en dalen, minder terugslag en beter remmen, meer 
trapcapaciteit

BOSCH MOTOR

De nieuwe Bosch Performance Line CX-motor is de krachtigste Bosch-
motor uit het gamma en werd ontwikkeld voor de meest veeleisende 
fietsers. Hij is compact en licht, hij onderscheidt zich door zijn minimale 
trapweerstand en hij biedt een ongelooflijke wendbaarheid en dynamisch 
rijgedrag.

NIEUW FRAME MET EXCLUSIEVE POWERTUBE-
INTEGRATIE

Het nieuwe compacte frame met 150 mm veerweg en geïntegreerde 
Bosch PowerTube-accu zorgt voor nieuwe kinematica, een betere 
gewichtsverdeling en geoptimaliseerde kabeldoorgangen. De nieuwe 
Samedi 27 TRAIL is uitgerust met een nieuwe uitschuifbare zadelpen 
met tot 170 mm veerweg en een “flipchip” die de ombouw tussen 27,5/29 
mogelijk maakt. 
Hebt u alle korstjes opgegeten en bent u gegroeid? De Samedi 27 Trail is 
ook gegroeid met de komst van een nieuwe XL maat!

EEN MAGISCHE SCHOK!

Zijn specifieke Moustache Magic Grip Control schokdemper met 150mm 
veerweg met 2 standen biedt een dynamische rebound en verbeterde 
prestaties.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DIE ZIJN 
AFGESTEMD OP UW FIETSBEHOEFTEN

Het TRAIL-gamma, met hydraulische Shimano-remmen met 4 zuigers 
vooraan en 2 zuigers achteraan (op de modellen TRAIL 8 en 10) voor 
nauwkeuriger remmen, is voorzien van Moustache aluminium wielen 
(behalve de TRAIL 10 met de Moustache -wielen).
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
XT 12-SPEED

Vork FOX 34 Grip / Schijfremmen 
Shimano MT520/500 - 203/180 mm  
hydraulisch / Banden Maxxis Minion  
en Rekon 27,5x2,80 / Vering 
150/150mm / Dropper-zadelpen met 
100/120/150/170 mm veerweg

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500Wh of 625Wh 
PURION

AANDRIJVING SRAM,  
SX EAGLE, 12-SPEED 

Vork RockShox 35 Gold RL 150mm / 
Schijfremmen Shimano MT500 - 203/180 
mm hydraulisch / Banden Maxxis Minion 
en Rekon 27,5x2,80 / Vering 150/150mm 
veerweg / Dropper-zadelpen met 
100/120/150/170 mm veerweg

Bent u op zoek naar een meer veelzi-
jdige fiets waar u na het werk op kunt 
ontsnappen naar uw favoriete trails, 
die tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden 
biedt voor het weekend op de meer 
technische trails? De Trail 6 is voor  
u gemaakt! 

Of u nu plezier wil beleven op uw plaatse-
lijke trail, wat meer technische routes wil 
proberen, een avontuur met grote afstanden 
tegemoet gaat of gewoonweg uw vroegere 
favoriete paadjes herontdekt, de Samedi 
27 Trail 4 zal uw ideale partner zijn! Dankzij 
het nieuwe, hoogwaardige chassis en zijn 
nieuwe Bosch Performance CX-motor zal  
hij u bij iedere rit een dosis plezier bezorgen, 
of het nu bergop of bergaf gaat!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
XT 12-SPEED

Vork FOX 34 Fit4 Kashima / Schijfremmen 
Shimano XT 203/180 mm / Banden  
Maxxis Minion en Rekon 27,5x2,80 / 
Stuur Moustache carbon 760 mm / Vering 
150/150mm veerweg / Dropper-zadelpen 
met 100/120/150/170 mm veerweg

Reeds beschouwd als een referentie  
in zijn categorie dankzij zijn overwin-
ninge en twee podiumplaatsen bij  
de verkiezing van e-mtb van het jaar  
in Frankrijk: voor het derde jaar op een 
rij (derde in 2017, tweede in 2019 en 
winnaar in 2018!) bewijst de Trail dat hij 
alleen maar beter wordt met de jaren!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
KIOX

AANDRIJVING SHIMANO  
XTR/XT 12-SPEED 

Vork FOX 34 Fit4 Kashima / Schijfremmen 
Shimano XT203 - 203/180 mm hydraulisch / 
Banden Maxxis Minion en Rekon 27,5x2,80 / 
Stuur Moustache carbon 760 mm /  
Moustache -velgen / Vering 
150/150mm veerweg / Dropper-zadelpen  
met 100/120/150/170 mm veerweg

Ze zeggen wel dat alle wegen 
naar Rome leiden, maar achter 
het stuur van de Trail 10 leiden 
alle wegen naar geluk! 
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- SAMEDI 29 GAME 4
- SAMEDI 29 GAME 6

- SAMEDI 29 GAME 8
- SAMEDI 29 GAME 10
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DE SAMEDI 29 GAME IS EEN MONSTER!
Rijd tegen de klok op een enduro of rijd eenvoudigweg op uw limiet op een bekende trail, 
omhoog of omlaag! Daar werd de nieuwe Samedi 29 Game voor gemaakt. Een gezel voor 
plezier en prestaties. 
Zijn leuzen zijn aanval, efficiëntie, prestaties... maar zonder in te boeten aan plezier. En hij is 
in staat om cool te rijden! Ja, ja ;-{D
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VOOR FIETSVERSLAAFDEN EN ANDEREN!

De GAME is leuk en speels! Zijn 29/160-platform maakt hem tot een 
echte, moderne Enduro-gezel, uiterst efficiënt maar ook leuk en geschikt 
voor het rijden op trails. Een ware trailraket die zwaar gebruik niet 
schuwt, maar toch speels en wendbaar is. Een «smiling machine» die we 
evengoed... een scheurmachine kunnen noemen ;-{D

BOSCH MOTOR

De nieuwe Bosch Performance Line CX-motor is de krachtigste Bosch-
motor uit het gamma en werd ontwikkeld voor de meest veeleisende 
fietsers. Hij is compact en licht, hij onderscheidt zich door zijn minimale 
trapweerstand en hij biedt een ongelooflijke wendbaarheid en dynamisch 
rijgedrag.

NIEUW FRAME MET EXCLUSIEVE POWERTUBE-
INTEGRATIE

Het nieuwe compacte frame met 160 mm veerweg en geïntegreerde 
Bosch PowerTube-accu zorgt voor nieuwe kinematica en een betere 
gewichtsverdeling en geoptimaliseerde kabeldoorgangen. De nieuwe 
Samedi 29 GAME is uitgerust met een nieuwe uitschuifbare zadelpen 
met tot 170 mm veerweg en een “flipchip” die de ombouw tussen 27,5/29 
mogelijk maakt. Verkrijgbaar in 4 maten (S, M, L, XL) zodat iedereen de 
fiets kan vinden die hem gegoten zit!

EEN MAGISCHE SCHOK!

Zijn specifieke Moustache Magic Grip Control schokdemper met 160 mm 
veerweg met 2 standen biedt een dynamische rebound en verbeterde 
prestaties.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DIE ZIJN 
AFGESTEMD OP UW FIETSSTIJL

De Game is uitgerust met hydraulische Shimano-remmen met 4 zuigers 
voor nauwkeuriger remmen, hij heeft Moustache aluminium wielen 
(behalve de GAME 10, deze is uitgerust met Moustache JUST_CARBON 
wielen) en is afgewerkt met efficiënte, sterk presterende Assegai 2,5 
banden.
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
XT 12-SPEED 

Vork FOX 36 Grip / Schijfremmen 
Shimano MT520 203 mm / Banden 
Maxxis Assegai - 29x2,50 / Vering 
160/160 mm veerweg / Dropper-za-
delpen met 100/120/150/170 mm 
veerweg

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

AANDRIJVING SRAM,  
SX EAGLE, 12-SPEED 

Vork RockShox 35 Gold RL 160 mm / 
Schijfremmen Shimano MT520 203 mm 
hydraulisch / Banden Maxxis Assegai - 
29x2,50 / Vering 160/160 mm veerweg / 
Dropper-zadelpen met 100/120/150/170 
mm veerweg

Laten we het niet ontkennen: we zijn 
allemaal hetzelfde, het is iedere keer 
hetzelfde ritueel op het einde van 
een verbluffende afdaling: we komen 
op topsnelheid aan – we slippen met 
het achterwiel – we kijken achter ons 
om te weten of we het sneller konden 
dan de vriend achter ons – we roepen 
“jaaaaa...” of “joehoe!” Afhankelijk waar 
we vandaan komen, geven we misschien 
nog een fistbump... En hop, op naar een 
volgende rit!

GAME ON! Onze Game 4 
vraagt u om het feest te 
laten beginnen... ;-{D
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

AANDRIJVING SHIMANO  
XT 12-SPEED 

Vork FOX Float 36 GRIP2 Kashima / 
Schijfremmen Shimano XT 203 mm 
hydraulisch / Banden Maxxis  
Assegai - 29x2,50 / Vering  
160/160 mm veerweg / Dropper- 
zadelpen met 100/120/150/170 mm 
veerweg

U zou uw gezicht moeten 
zien ...
of eigenlijk de glimlach 
op uw gezicht na de 
afdaling die u net op 
topsnelheid genomen 
hebt!!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
KIOX

AANDRIJVING SHIMANO  
XTR/XT 12-SPEED 

Vork FOX Float 36 GRIP2 Kashima /  
Schijfremmen Shimano XT 203 mm  
hydraulisch / Velgen Moustache  

 /Banden Maxxis Assegai  
29x2,50 / Veerweg 160/160 mm / Dropper- 
zadelpen met 100/120/150/170 mm veerweg

Of het nu is om met uw 
vrienden te racen op de 
heuvels of afdalingen, of 
aan de start te komen van 
uw eerste Enduro E-MTB 
races, u kunt rekenen op  
de Game 10. 
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- SAMEDI 27 X2 VTT 
- SAMEDI 27 X2 TRK

DE SAMEDI 27 X2 HOUDT  
VAN DELEN! 
2X meer plezier! 
2X meer delen! 
4X meer magie!!!
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2X MEER PLEZIER! 

Deel uw passie, emoties, een moment, een nieuwe ontdekking, een tocht, 
een mooi gebied, deel eenvoudigweg een moment van plezier...

De Samedi 27 X2 is een unieke manier om het plezier te verdubbelen!

En omdat hij altijd dubbel ziet... is hij verkrijgbaar in 2 versies, mtb of 
touring. 2X zo veel keuze! (of 2X zo veel kansen om te rijden!).

POWER 2!

Om de Samedi 27X2 aan te drijven, kozen we voor de referentie onder 
e-bikemotoren, de Bosch Performance CX middenmotor, die we 
achteraan gemonteerd hebben om de voorste en achterste cranks te 
synchroniseren en een echte tandemervaring te leveren (een geweldige 
uitdaging voor onze ingenieurs).

GEEN LIMIETEN!

Of u nu rijdt als stel, met familie of met vrienden, er staat geen maat 
op het geluk dat u ervaart in het zadel van de Samedi 27 X2. Met zijn 
twee accu’s, met een totale capaciteit van 1000 Wh, beschikt u over een 
indrukwekkende levensduur van de accu. 2X verder!
Voor de remkracht kozen we voor Magura MT5 4-zuigerremmen en  
200 mm schijven.
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BOSCH PERFORMANCE CX
2 X 500 Wh  
KIOX

SHIMANO XT-AANDRIJVING  
11S, 11/42

Suntour Aion-vork, 140 mm /  
Magura MT5-remmen 4 zuigers - 
200/200 mm / Geveerde zadelpen 
Suntour NCX

BOSCH PERFORMANCE CX
2 X 500 Wh  
KIOX

SHIMANO XT-AANDRIJVING 
11S, 11/42

Suntour Aion-vork 140 mm / Magura 
MT5-remmen 4 zuigers - 200/200 
mm / Geveerde zadelpen Suntour 
NCX / Moustache spatbord  
en bagagerek / Supernova-lichten

Het beste ros voor  
mtb-ritten in duo,  
om het plezier te delen.

Met verstevigde, brede  
banden, spatborden,  
bagagedragers en krachtige 
lichten, omdat we willen  
dat er geen einde komt  
aan de beste ritten!
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-  MERCREDI 12

 
Verkrijgbaar in 7 kleuren

MERCREDI 12:  
DE FIETS IN EVENWICHT... TOVENARIJ!

Mercredi 12 is een wat speciaal project: het ontstond per toeval... maar met de Moustache! 
We ontwierpen hem naar onze wensen, maar ook voor onze kinderen. Een iconisch model  
sinds het begin van het merk, dat verder blijft zorgen voor de eerste glimlach  
van onze kinderen op een fiets ;-{D
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De enige Moustache-fiets zonder 
elektrische trapondersteuning!
Het is de enige Moustache-
f i e ts  zonder  e lek t r i sche 
trapondersteuning, maar het is 
misschien de belangrijkste uit ons 
gamma: het is een fiets om op te 
leren fietsen die jonge fietsers zal 
stimuleren om verder te gaan. Het 
is een fiets zonder compromissen, 

die dezelfde technologieën gebruikt 
als hoogwaardige modellen voor 
volwassenen.
De Mercredi 12 is ontwikkeld om 
kinderen te leren hun evenwicht te 
bewaren op een fiets.
Hij stelt kinderen gerust, omdat zij 
hun evenwicht kunnen regelen en 
snelheid kunnen maken met hun 
voeten. Hierdoor zullen ze snel 

vooruitgang boeken en binnen 
enkele maanden zult u merken dat 
uw kind de voeten vaker en vaker 
en gedurende langere perioden 
optilt. En als hij of zij eindelijk oud 
genoeg is om met een fiets met 
pedalen te rijden, zult u geen 
hulpwieltjes nodig hebben!
Ergonomische voetsteun : meer 
plezier en veiligheid!

F r a m e  A e r o n a u t i s c h 

hydrogevormd aluminium 

met variabele dikte, enkele 

buis. Nieuwe ergonomische 

voetsteun. / Voor vork 

Vaste vork - Aeronautisch 

aluminium - Enkelzijdig / 

Velgen aluminium / Banden 

12” gemengd terrein / Zadel 

Speciaal Velo-kinderzadel / 

Zadelpen Geïntegreerd 25,4 

mm diameter / Garantie 5 jaar 

op frame en vork - 2 jaar op 

accessoires / Size : Hoogte van 

het zadel instelbaar van 34 tot 

41 cm van de grond. Geschikt 

vanaf ongeveer 20 maanden 

tot 4/5 jaar. /Pastelgroen, 

pastelblauw, t i tanium, 

oranjerood, lagoon-blauw, 

zuurgroen / Gewicht : 3,5 kg

Pastelblauw Titanium Asphalt

Oranjerood Lagoon-blauw Zuurgroen

Pastelgroen
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 P.44
FRIDAY 28

 P.66
SAMEDI 28

 P.76
 SAMEDI 27 XROAD

 P.92
DIMANCHE 28

 P.102
DIMANCHE 29

 P.112
SAMEDI 26, 27 OFF

 P.152
SAMEDI 27 X2

 P.124
SAMEDI 27 WIDE

 P.132
SAMEDI 27 TRAIL

 P.142
SAMEDI 29 GAME

P.158  
MERCREDI 12

 P.54
FRIDAY 27 FS
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