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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 bijna 140 
mensen aan de ontwikkeling en productie van onze 
fietsen.

OVER 
MOUSTACHE 
BIKES.

EEN 100% ELEKTRISCH MERK!
E-bikes als een oplossing voor de toekomst? 
Bij Moustache Bikes geloven we dat; het is deze 
overtuiging die ons al tien jaar drijft en ons elke dag 
motiveert om innovatieve producten te ontwikkelen! 
Tot op vandaag heeft Moustache meer dan 140 
rechtstreekse banen gecreëerd! En uiteindelijk zijn 
we daar het meest trots op! Deze 140 mensen staan 
elke dag op om de beste fietsen te ontwikkelen en te 
produceren. Dat is onze bestaansreden en wat al onze 
teams drijft.

Op 1 januari 2019 begonnen we een nieuw hoofdstuk: 
onze kleine fabriek in de Vogezen verhuisde naar een 
nieuwe, grotere site om een betere, meer moderne en 

bevredigende werkomgeving te kunnen aanbieden. 
Door de nieuwe infrastructuur kunnen we ook onze 
productiecapaciteit verhogen, om te voldoen aan de 
groeiende vraag naar e-bikes. Ons team probeert 
voortdurend om meer waarde toe te voegen en meer 
plaatselijke knowhow te gebruiken voor onze fietsen en 
werkt onvermoeibaar om ons kwaliteitsproces en onze 
productiemiddelen te verbeteren. In 2020 werd een 
nieuwe productielijn voor onze Moustache-wielen in 
gebruik genomen, om de kwaliteit van onze producten 
van begin tot einde te beheren, maar vooral om ervoor 
te zorgen dat we zelf kennis van dit proces kunnen 
opbouwen.

We hopen dat je de passie zult voelen, die we in de 
ontwikkeling en de productie van onze fietsen hebben 
gelegd, wanneer je op een Moustache plaatsneemt, 
voor een eenvoudige testrit of om je elke dag te 
vergezellen.
Niets van dat alles zou mogelijk zijn zonder het 
vertrouwen van onze partners, leveranciers, 
handelaren en natuurlijk onze gebruikers! Nogmaals, 
bedankt iedereen!!!
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EEN NETWERK  
VAN GEKWALIFICEERDE 

DEALERS
We zouden het geweldig vinden als ook jij voor Moustache zou kiezen.  

Wil je meer informatie over een van onze producten, stap dan eens binnen  
bij een van onze lokale dealers! Zij staan je bij met advies en kiezen samen  

met jou de fiets die het best bij jou past!

Wat is er beter dan een testrit maken om overtuigd te raken?
Wij kunnen nog urenlang blijven kletsen maar er gaat niets boven een test!  

Daarom adviseren we om een testrit te plannen bij je lokale Moustache-dealer.
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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.

ACTIVE LINE PLUS
Soepel, economisch en progressief. Ideaal 
voor dagelijks stadsgebruik.
Puur rijplezier! De 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!

PERFORMANCE LINE
Dit systeem is sportief en natuurlijk en het 
ontbreken van wrijving zal u verrassen.
De 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.

PERFORMANCE LINE CX
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.

PERFORMANCE  
LINE SPEED
Snel en dynamisch.
Met een maximumkoppel van 85 Nm en een 
gewicht van slechts 2,9 kg zal deze motor je 
makkelijk en veilig tot een snelheid van 45 
km/h brengen, met ondersteuning tot 340 
%. Hoge snelheden worden snel en soepel 
bereikt: de perfecte oplossing voor het 
makkelijk afleggen van lange afstanden of om 
de tijd van je dagelijkse ritten te verminderen.

> SYSTEEM 
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> CONSOLE

PURION
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 
Purion-console laat 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
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.
Om dagelijks zonder zorgen te e-biken: de nieuwe, 
hoogwaardige vergrendelfunctie biedt Kiox verhoogde 
veiligheid. Dankzij deze functie wordt trapondersteuning 
uitgeschakeld als de Kiox-console is verwijderd. 
Als dezelfde console wordt teruggeplaatst, zal de 
vergrendeling automatisch worden opgeheven. Het is 
een slimme aanvulling voor een klassiek mechanisch 
slot.

INTUVIA
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.

SMARTPHONEHUB
Intelligentie aan het stuur
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. 

NYON
Veelzijdig en gewoon slim
Met de nieuwe Nyon kun je jouw volledig verbonden 
eBike-belevenis beginnen. Via de eBike Connect 
App is de Nyon verbonden met de smartphone en 
wisselt deze gegevens over routes en activiteiten 
uit. Het kleurendisplay ondersteunt je als intelligente 
wegwijzer bij het verkennen van onbekende gebieden 
en met fitnessgegevens als persoonlijke trainer. Via 
het touchscreen kun je de alles-in-één boordcomputer 
intuïtief en eenvoudig bedienen. Tijdens het rijden 
wordt de boordcomputer via de afzonderlijke 
bedieningseenheid bediend. Of het nu gaat om lange 
tochten of korte dagelijkse ritjes: met het robuuste en 
uitstekend leesbare display ben je optimaal uitgerust 
voor alle uitdagingen en elk weertype. 

De gebruiksvoorwaarden kunnen worden bekeken op

www.bosch-ebike.com
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Er werd speciale aandacht besteed aan onze racesturen. Het doel was een 
positie bereiken die zowel ergonomisch als comfortabel is, om lange ritten 
aan te kunnen zonder al te veel vermoeid te worden. Daarom plaatsten we 
het hogere deel van het stuur wat achteruit, om ervoor te zorgen dat de 
schouders meer open staan dan bij een standaard racestuur. Daarenboven 
hebben we ook aan het breder uitlopende profiel en de hoogte gewerkt, om 
een comfortabelere positie in de beugels te verkrijgen. Daardoor kun je net zo 
veel genieten van klimmen als van dalen, een filosofie waar we veel belang aan 
hechten bij Moustache. Je zult nooit meer met een ander stuur willen rijden! 
;-{D

Vanuit dezelfde overtuiging als bij de racesturen werd een gravelversie 
ontwikkeld die zorgt voor nog meer polyvalentie en stabiliteit, in het bijzonder 
op de trails. Hiervoor werd het breder uitlopende profiel geaccentueerd, voor 
een perfecte grip en hantering, die zowel nauwkeurig als niet vermoeiend is. 
En omdat onze fietsen uitnodigen tot avontuur, hebben we onze sturen breder 
gemaakt, om meer rust en een perfecte controle te bieden aan diegenen die 
zich begeven op de meest veeleisende terreinen.

De positie van je handen heeft een enorme 
impact op je comfort en plezier tijdens het 
rijden. Dit is in het bijzonder waar voor MTB’s. 
We hebben daarom drie sturen ontwikkeld 
in thermisch behandeld aluminium 6061, 
die profiteren van een ergonomie die is 
aangepast aan elke rijstijl:
Voor rustige ritjes en uitstapjes (Samedi 27 
Wide en Weekend): met een breedte van  

740 mm zorgt het stuur voor een comfortabele 
rijhouding en nauwkeurige hantering om 
overal doorheen te laveren, zelfs door de 
dichtste bossen.
Voor All Mountain-rijden (Samedi 29 Trail): 
760 mm breed om nog meer controle over 
het stuur te hebben naarmate het landschap 
sneller en sneller aan je voorbij gaat, maar 
altijd comfortabel dankzij een geometrie die 

de nadruk legt op comfort en een natuurlijke 
houding van de polsen.
Voor Enduro… (Samedi 29 Game): 780 mm 
breed om je klaar te maken om aan te vallen 
en het beest in alle situaties onder controle 
te houden.

 : voor nog betere prestaties 
hebben we onze 760 en 780 in carbon 
gemaakt, met een gewicht van slechts 205 g! 

MTB-STUREN

RACESTUREN GRAVELSTUREN
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MAGIC GRIP CONTROL-ACHTERVERING

EEN VEELZIJDIGE VERING
Onze Magic Grip Control-vering is 
verkrijgbaar in vier uitvoeringen die er aan 
de buitenkant weliswaar hetzelfde uitzien. 
Binnenin zit een subtiel verschil voor de 
perfecte afstemming op iedere rijstijl en om 
ons chassis zo goed mogelijk in evenwicht 
te brengen, overeenkomstig de gebruikte 
voorvering of wielmaat!

Friday 27 FS Speed / Samedi 27 Xroad
Een veerweg van 100 mm en een soepele 
werking die je het gevoel geeft dat je op een 
vliegend tapijt rijdt! De vering is gevoelig voor 
kleine schokken om je comfort te bieden 
en je rug te beschermen tegen schadelijke 
trillingen, en oneffenheden in de weg worden 
opgevangen om je ritten soepeler te maken.

Samedi 27 Wide / Weekend 
Deze uitvoering biedt je een veerweg van  
120 mm, die perfect wordt aangewend! De 
vering is uitermate gevoelig en biedt comfort 
en grip op elke ondergrond, met verbluffend 
gemak. En hoe leuk is het niet om te voelen 
hoe grote schokken altijd soepel worden 
opgevangen!

Samedi 29 Trail 
Zo veel veranderingen voor onze 2021 Trail! 
Een nieuw evenwicht, 29” wielen en een 
geweldige efficiëntie van de nieuwe Fox-
vorken, hebben onze Magic Grip Control-
vering, in zijn 150 mm uitvoering, gedwongen 
om zichzelf opnieuw uit te vinden, om nog 
betere prestaties te leveren en dit alles terwijl 

de ‘Smiling Machine’-geest behouden blijft! Hij 
is comfortabel en gebruiksvriendelijk en geeft 
je nog steeds het gevoel dat je een duwtje in 
de rug krijgt tijdens de zwaarste beklimmingen. 

Samedi 29 Game 
Het is niet gemakkelijk om hetzelfde niveau 
van prestaties te bereiken wanneer we aan 
de slag gaan met de nieuwe Fox 38-vork! 
En toch slaagt de Magic Grip Control 160 
mm vering erin om een optimaal evenwicht 
te garanderen bij het rijden over obstakel na 
obstakel, om de wielen zelfs tijdens de steilste 
beklimmingen op de grond te houden en om 
te garanderen dat het achterwiel grip heeft 
tijdens het klimmen en het afdalen, waardoor 
de Game verbluffende prestaties kan leveren!

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
Dankzij een standaard draaitapbevestiging 
kon het luchtvolume van onze schokdempers 

worden verhoogd en is de bovenste 
bevestiging nu op lagers gemonteerd. Dit 
zorgt voor meer gevoeligheid voor kleinere 
schokken en een verhoogde progressiviteit 
om een extreem dynamisch rijgevoel te 
behouden. 
Ons doel was het garanderen van een 
optimaal evenwicht voor de fiets bij het rijden 
over obstakel na obstakel, om de wielen 
zelfs tijdens de steilste beklimmingen op de 
grond te houden en om te garanderen dat het 
achterwiel grip heeft tijdens het klimmen en 
het afdalen. 
Eigenlijk kan, afhankelijk van de intensiteit van 
de schokken, de oliedruk de kleppen op de 
hogesnelheidscircuits meer of minder openen 
en de terugslag dynamisch regelen, in plaats 

van alleen via de terugslagnaald te gaan. Dit 
zorgt voor een meer constante druk van de 
band, wat leidt tot een waanzinnige grip van 
het achterwiel, tijdens het klimmen en tijdens 
het dalen. De trillingen van de fiets worden 
beter onder controle gehouden, hij is meer in 
evenwicht en de grip van het voorwiel is sterk 
verbeterd!
De oliecirculatie die wordt gegenereerd, zorgt 
voor afvoer van warmte om zo een redelijke 
bedrijfstemperatuur en optimale werking van 
de vering te behouden.
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MTB
Bij E-MTB moeten de wielen dynamisch zijn en goed 
presteren, maar ze moeten ook vele jaren meegaan. 
Daarom hebben we onze eigen Just_Moustache-
velgen ontwikkeld, met ultrasterk aluminium 6061-
E. Ze zijn gelast en thermisch behandeld en daarna 
gezandstraald met microglaskorrels om ze sterker te 
maken en hun levensduur te verlengen. De zijkanten 
zijn extra verstevigd om te kunnen weerstaan aan 
stoten en door hun asymmetrische profiel kunnen we 
een homogene spanning tussen de twee reeksen van 
spaken bereiken, wat zorgt voor meer stabiliteit en 
een verbeterd dynamisme. Er zijn tubeless banden 
gemonteerd op al onze wielen, je hoeft dus alleen 
tubeless-dichtmiddel toe te voegen om van een 
zorgeloze rit te kunnen genieten. De Shimano-naven 
met patroonlagers helpen om de wrijving zo laag 
mogelijk te houden, altijd met als doel het verbeteren 
van het dynamisme en de prestaties!

WIELEN
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.

SAMEDI 27 WIDE / WEEKEND: 
asymmetrische wielen Just_Moustache  
aluminium 27.5+
De Just_Moustache aluminium velg in 27.5+ werd 
speciaal ontwikkeld voor de Maxxis 27.5x2.8 banden die 
we tijdens onze testen gebruikten en biedt een interne 
breedte van 35 mm, wat zorgt voor het beste evenwicht 
om een ‘ballonband’ te gebruiken waarbij niet wordt 
ingeboet op sturen of controle tijdens het overhangen in 
bochten.
Daardoor blijft het rijden volledig natuurlijk en dynamisch! 
Just_Perfect!!!

SAMEDI 29 TRAIL / GAME: 
asymmetrische wielen Just_Moustache  
aluminium 29”
Net zoals onze 27.5+ velg ontworpen we haar grote zus 
voor de Maxxis Assegai 29x2.50 banden die worden 
gebruikt op onze Trail- en Game-gamma’s. Deze keer 
kozen we voor een interne breedte van 31 mm, wat 
perfect afgestemd is op de 2.50 banden. Het 2.50 deel 
zorgt voor een ongelooflijke nauwkeurigheid en de 
grootte van 29” biedt enorme mogelijkheden voor het 
ontwijken van obstakels en het hangen in bochten, of je 
nu een beginneling of een ervaren fietser bent!

SAMEDI 29 TRAIL 10 / GAME 10: 
asymmetrische wielen  aluminium 29”
De  29” velg van Moustache maakt 
gebruik van de Toray T700S koolstofvezeltechnologie 
met hoge weerstand en is ontwikkeld om te voldoen aan 
de verwachtingen van de meest veeleisende rijders. De 
carbon velg voegt stijfheid en dynamisme toe aan het 
geheel. Hun vermogen om hun originele vorm terug aan te 
namen na een schok zorgt ervoor dat de spaakspanning 
constant blijft. Niets anders zou voldoen om de kracht 
van onze Trail 10 en Game 10 volledig te kunnen benutten!



MOUSTACHE - SAISON 10 / 3534 / MOUSTACHE - SAISON 10

WIELEN

STADSFIETSEN / HYBRIDES
Onze stads- en hybridefietsen, zelfs al zijn ze niet ontworpen om deel te 
nemen aan wedstrijden, profiteren ook van onze laatste ontwikkelingen op 
het vlak van wieltechnologie. De Just_Moustache-technologie die werd 
ontwikkeld voor MTB werd omgevormd tot een lichtere, maar net zo goed 
presterende uitvoering om te zorgen voor een dynamische rit.
De dubbelwandige aluminium 6061-E velgen zijn gelast en thermisch 
behandeld en daarna gezandstraald met microglaskorrels om ze sterker te 

maken en hun levensduur te verlengen. Net zoals bij onze MTB gebruiken 
we een asymmetrisch profiel om een homogene spanning tussen de twee 
reeksen van spaken te bekomen. Verder is het dynamisme verbeterd en 
vooral de stabiliteit is toegenomen zodat je van een veilige rit kunt genieten.
De Just_Moustache wordt gebruikt bij de verschillende modellen in onze 
Lundi 27, Friday 28, Friday 27 FS Speed, Samedi 28, Samedi 27 Xroad en 
Samedi 27 Xroad FS-families.

WEG / GRAVEL
Onze Moustache-wielen werden ontwikkeld zodat je met vertrouwen, 
snelheid, stabiliteit en controle kunt rijden. Je kunt ook rekenen op 
de tubeless-compatibiliteit en de mogelijkheid om bredere banden te 
monteren, als je dat wilt. 
De CNC aluminium naven met patroonlagers zorgen voor een lange 
levensduur en een soepele werking.
De afmetingen van de steekas zijn 12x100 mm vooraan en 12x142 mm 
achteraan. Ze garanderen maximale stijfheid en maken snelle montage en 
demontage mogelijk.

Moustache al:30-wielen
Onze Moustache al:30-wielen vormen met hun velghoogte van 30 mm een 
nieuwe mijlpaal op het vlak van sportieve mogelijkheden. Ze zijn gemaakt van 
aluminium 6061-E, zijn thermisch behandeld en ze hebben 24 triple butted-
spaken om de beste verhouding tussen gewicht en prestaties te behouden.
Moustache c:45-wielen (op de Dimanche 28.7)
Onze Moustache c:45-wielen in licht carbon zijn de moderne belichaming 
van wielen voor schijfremmen. Vervaardigd in Toray T700S-carbon met hoge 
weerstand en een hoogte van 45 mm, waardoor aerodynamica, comfort en 
dynamiek worden gecombineerd tot een explosieve cocktail. De carbon 
velgen zijn ook gemaakt met 24 triple butted-spaken voor een geweldige 
verhouding van gewicht en prestaties, en ze voegen stijfheid en dynamisme 
toe aan het geheel.
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De Lundi 27, het nieuwe icoon!
De Lundi is de allereerste fiets die Moustache ontwierp. We wilden hem mooi, comfortabel, praktisch,  
anders en bovenal gebruiksvriendelijk maken. Voor het 10e seizoen maakt deze nieuwe versie alle 
basiseigenschappen nog een beetje beter. 

DE LUNDI 27 ZORGT  
VOOR JE!
Makkelijk te besturen, 
precies, stabiel, comfortabel 
en betrouwbaar dankzij het 
innovatieve triple cavity-frame 
waarin de Bosch PowerTube-
accu nu geïntegreerd is. De fiets 
biedt ongeëvenaarde laterale 
stijfheid voor stabiliteit en 
veiligheid, maar is toch flexibel 
genoeg om je te vrijwaren 
van oneffenheden in het 
terrein, mede dankzij het grote 
luchtvolume in de banden (maat 
27.5x2.4). Deze banden zijn nu 
nog dikker en comfortabeler, 
waardoor je niet meer vast komt 
te zitten in tramsporen  
en lekker kunt vertrouwen  
op de antilekverstevigingen. 
De Selle Royal Wave- of Hertz-
zadels zijn zacht voor  
de gevoelige delen ;-)

HET BEKENDE 
MOUSTACHE-STUUR
Het herkenbare Moustache-
stuur op onze Lundi is een 
zogenaamde ‘high riser’. Dat 
betekent dat je rechtop en erg 
veilig zit omdat je altijd overzicht 
hebt op je omgeving. De kabels 
zijn ingewerkt en je kunt een 
adapter voor een mandje 
monteren. 

PRAKTISCH!
‘HOP’
Het open frame biedt een 
makkelijke, lage instap.
« KLOK »
Je compatibele fietstassen 
of babyzitje monteer je in een 
handomdraai stevig op de 
achterdrager dankzij het MIK 
HD-systeem dat wel 27 kg kan 
dragen!

« KLIK »
De Moustache Ortlieb-tas kan je 
in amper 3 seconden bevestigen 
omdat de bagagedrager 
voorzien is van geïntegreerde 
QL3-steunen.
« KLAK »
De Lundi heeft een slot onder de 
liggende achtervork waarmee 
je je fiets in een wip vastmaakt 
voor een korte stop. Moet je 
de Lundi 27 voor langere tijd 
achterlaten, dan bevestig je hem 
makkelijk aan een vast object 
met de optionele Axa-ketting. 

EN ZELFS 2 KEER ZO 
PRAKTISCH
De optionele voordrager is ook 
uitgerust met het MIK-systeem. 
Superhandig om in een 
oogwenk een tweede mandje 
vast te maken of te gebruiken 
als er al een babyzitje op je 

achterdrager staat. (niet doen ‘s 
nachts of het voorlicht is minder 
zichtbaar)

BETROUWBAAR!
De geïntegreerde LED 
verlichting staat voldoende hoog 
om in alle omstandigheden te 
zien en gezien te worden. 
En moet je plots stoppen, dan 
staan de krachtige, progressief 
remmende hydraulische 
Shimano-schijfremmen steeds 
paraat!

HALFRONDE SPATBORDEN
De exclusieve, ultrastevige 
halfronde spatborden zijn een 
innovatie van Moustache. Ze 
blijven altijd perfect centraal 
over het wiel staan zodat je 
steeds beschermd blijft, wat  
de weergoden ook verzinnen.
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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 28.3 is uiterst natuurlijk 
en stil. Op de Friday 28.5 en 
28.7 zal de 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 QL3 light 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!

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!!!
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Onze Friday 27 FS Speed laat het echt sneller gaan!
Bij Moustache Bikes zijn we ervan overtuigd dat uw fietstochtjes ook gepaard kunnen gaan met efficiëntie,  
zonder aan plezier in te boeten. De Friday 27 FS Speed maakt deel uit van een nieuwe generatie van fietsen,  
de speed pedelec of snelle e-bike.

STEDELIJK, SPORTIEF EN 
COMFORTABEL
Door onze hectische levensstijl 
dromen we er soms van dat we 
afstanden korter kunnen maken 
en de tijd kunnen controleren: 
we willen zowel verder als 
sneller gaan.
Bij Moustache Bikes zijn 
we ervan overtuigd dat uw 
fietstochtjes ook gepaard 
kunnen gaan met efficiëntie, 
zonder aan plezier in te boeten.
De Friday 27 FS Speed maakt 
deel uit van een nieuwe 
generatie van fietsen, de speed 
pedelec of snelle e-bike. Onze 
Friday 27 FS Speed kan 45 km/u 
en meer bereiken en zorgt niet 
alleen voor een gezonde dosis 
plezier en snelheid tijdens uw 
dagelijkse ritten, u kunt het ook 
veilig houden.

EEN GOEDE REDEN OM DE 
AUTO IN DE GARAGE TE 
LATEN
De Friday 27 FS is een 
uitstekend alternatief voor het 
openbaar vervoer of voertuigen 
met verbrandingsmotor voor uw 
dagelijks vervoer!
Woont u aan de rand van de 
stad, op het platteland of moet 
u gewoonweg elke dag lange 
afstanden afleggen op een 
beperkte tijd, maar wil u toch 
de auto in de garage laten? 
De oplossing voor dit type van 
verplaatsingen is waarschijnlijk 
de speed pedelec. Iedereen 
is inmiddels wel overtuigd 
van het nut van fietsen en 
elektrische fietsen, zeker 
voor het afleggen van grotere 
afstanden. Gebruikers willen 
een vervoersmiddel dat sneller 

is dan een e-bike om langer en 
veiliger te kunnen rijden. Onze 
Friday 27 FS voldoet volledig 
aan deze behoeften, ongeacht 
leeftijd of conditie.
En dan hebben we het nog niet 
over het gevoel dat u krijgt als u 
met 45 km/u fietst!

RIJ SNEL EN RESPECTVOL
Rijden met een speed pedelec 
biedt nieuwe mogelijkheden 
maar er moeten ook enkele 
veiligheidsregels strikt worden 
gerespecteerd ;-{D
De Friday 27 FS Speed voldoet 
aan de L1e-regelgeving, 
overeenkomstig de Europese 
richtlijn 168/2013, maar aan de 
aankoop van een speed pedelec 
zijn, naast deze norm, een 
aantal verplichtingen verbonden 
zoals de vereiste van een goede 

verzekering en de verplichting 
om een helm te dragen die 
voldoet aan de wettelijke 
vereisten voor speed pedelecs.
Een ander belangrijk 
element is het gebruik van 
kentekenplaten, specifiek 
per land. De kentekenplaat 
moet daarom te allen tijde op 
de fiets bevestigd zijn, zodat 
de gebruiker de geldende 
wetten volledig naleeft. 
Opleiding van handelaars en 
productopleiding is onze eerste 
prioriteit. Daardoor kunnen 
onze handelspartners u bijstaan 
bij het registratieproces. Maar 
maak u geen zorgen, deze 
formaliteiten zijn erg eenvoudig 
en snel.
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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 10e 
seizoen nog wat verder verlaagd 
werd, is de Samedi 28 een 
toonbeeld van evenwicht. Hij is 
verkrijgbaar in Standaard- en 
Open-versie.

FRAME MET EXCLUSIEVE 
POWERTUBE-INTEGRATIE
Het compacte frame met 
volledige integratie van de 
Bosch PowerTube-accu zorgt 
voor deze 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 sportieve en natuurlijke 
Bosch Performance Line-

motor u verrassen met zijn 
wrijvingsloosheid

GEOPTIMALISEERDE 
COMPATIBILITEIT VOOR 
ACCESSOIRES
De Samedi 28 is nu uitgerust 
met een 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!

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!
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De Samedi 27 Xroad is de fiets die alles aankan!!
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.

DE RAAKVLAKKEN
Met zijn geoptimaliseerde 
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 ZEKER  
EN VAST UW ZIN!!!
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 en 3 zijn uitgerust met 
de sportieve en natuurlijke 
Bosch Performance Line, en 
zullen u verrassen met hun 
wrijvingsloosheid. De Xroad 5, 
7 en alle Xroad FS zijn uitgerust 
met de 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!

FRAME MET EXCLUSIEVE 
POWERTUBE-INTEGRATIE
Bij alle Xroad modellen zorgt het 
compacte frame met volledige 
integratie van de Bosch 

PowerTube-accu voor een 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 
bagagerek compatibel met 
de QL3- en MIK-standaarden 
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 
vanaf 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!

EEN VOLLEDIG GEVEERD 
FRAME VOOR DE XROAD 
FS
Lange trips, dagelijks woon-
werkverkeer, hobbelige 
bospaadjes of hoge bergen: elke 
rit heeft z’n eigen uitdagingen.
De fietsen in ons Xroad full-
suspensionplatform nodigen je 
uit om je op bekend terrein te 
begeven en onbekende wegen 
te ontdekken!
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Als in een droom
Wie heeft er nooit van gedroomd pijn te kunnen vervangen door plezier? Wie heeft er nooit van gedroomd Alpencols aan 
elkaar te rijgen als een professional? Wie heeft er nooit van gedroomd zijn actieradius uit te breiden? Wie heeft er nooit van 
gedroomd het wiel van zijn snellere trainingsmaatje te kunnen houden? Wie heeft er nooit van gedroomd dag na dag meer 
ritten en kilometers te maken? De Dimanche 28 is ontwikkeld voor ieder die zijn dromen werkelijkheid wil maken!

LAK AAN REGELTJES
De Dimanche 28 is gemaakt voor 
ieder die sneller, harder, vaker en 
langer wil gaan en daarbij plezier wil 
hebben! Sommigen willen afzien, 
anderen genieten. Ben jij een van 
beide? Dan is de Dimanche 28 
helemaal je ding. Je kunt immers 
even hard trappen als op je 
gewone racefiets, maar wel steeds 
ondersteund door de efficiënte en 
onopvallende Bosch Active Line 
Plus-motor. Dankzij het specifieke 
e-raceprogramma lijkt het wel of 
je de benen van een professional 
hebt; dat betekent dat je veel langer 
kunt rijden en geen helling te steil is!

TOPPRESTATIES!
We wilden van de Dimanche 28 
een hoogwaardige, wendbare 
en leuke fiets maken. Daarom 
hebben we hem voorzien van 
een topframe in alu legering 
gebouwd met hydrogevormde 
buizen van verschillende dikte en 
het zwaartepunt zo laag mogelijk 
gebracht door middel van ons 
concept Hidden Power. Hij moest 

ook comfortabel zijn, dus maakten 
we een carbon vork en liggende 
achtervork die kunnen buigen en 
trillingen dempen. Het moest een 
dynamische fiets worden! Daarom 
maakten we de liggende achtervork 
breder zodat het vermogen van je 
benen en van de motor moeiteloos 
wordt overgebracht! Hij moest 
veelzijdig zijn, dus voegden we 
bevestigingen voor bagagedragers 
en spatborden toe, en zorgden 
we voor voldoende speling voor 
banden tot wel 700x42!

HIJ IS JE DISCRETE 
METGEZEL
Discreet en afschuwelijk efficiënt 
dankzij de Bosch Active Line 
Plus-motor, al helemaal met het 
speciale eRoad-programma! 
Lever meer vermogen, zelfs op 
je maximale trapfrequentie, en 
vertienvoudig zowel je vaardigheid 
als je rijplezier op een natuurlijke, 
muisstille manier. Deze lichte fiets 
levert tot 50 Nm koppel en 600 W 
maximaal vermogen; hij genereert 
indien nodig tot wel 240% van je 

eigen vermogen. Aangedreven 
door een superzuinige accu met 
500 Wh liggen eindeloze ritten in 
het verschiet! Hoog tijd om een 
touretappe te fietsen of de Mont 
Ventoux op te snellen!

EEN MAAND LANG ZONDAG
De Dimanche 28 is een ware 
racefiets, inclusief de toerusting 
ervan! De ‘endurance’-geometrie 
werd gecombineerd met een korte 
stuurpen en ergonomisch stuur. 
De kleine drop en reach zorgen 
voor een meer uitgebalanceerde, 
comfortabele zithouding. Het 
comfort wordt verder verbeterd 
door bandjes van 32 mm die zo 
veel mogelijk trillingen dempen, 
en een Selle Royal Vivo-zadel met 
uitgekiende ergonomie. Ideaal voor 
lange ritten in perfecte harmonie.

VAN GEEN KLEINTJE 
VERVAARD!
De Shimano-aandrijving in 
10- of 11-speed biedt een groot 
versnellingenbereik zodat je geen 
enkel stijgingspercentage moet 

vrezen! Wat snel klimt, daalt even 
snel. Daarbij geven de hydraulische 
Shimano-schijfremmen met 
schijven van 160 mm complete 
controle en laten ze je toe om in 
alle veiligheid te vertragen! Met de 
Dimanche 28 zijn de enige limieten 
degene die je jezelf oplegt.

NIETS TE VERLIEZEN
De Dimanche 28 heeft watts te over, 
maar dat is geen reden om ze te 
verkwisten! Daarom hebben we de 
fiets uitgerust met topwielen! Hoge 
alu of carbon velgen die lopen op 
cassettelagernaven en rubber van 
32 mm vangen oneffenheden in het 
asfalt nog beter op. Deze fiets gaat 
hard én lang!
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Voeg pit toe
Wil je asfalt of toch eerder aarde? Kalme ritten of keiharde actie? Wil je rustig aan of wil je gek doen?  
Wil je routine of avontuur??? Eén antwoord: Met de Dimanche 29 kan je alles aan!

VEELZIJDIG!
Hou je net als wij van asfalt 
én trails, dan is de Dimanche 
29 helemaal je ding! Schakel 
zonder beperkingen over van 
het ene terrein naar het andere! 
Rij cols op langs het asfalt en 
daal af langs een leuke trail; 
rij doordeweeks in de stad en 
beleef weekends vol avontuur... 
Wees creatief en doe je route 
later nog eens over als je er zin in 
hebt! Dat is de Dimanche 29 ten 
voeten uit.

TOPFRAME!
We wilden van de Dimanche 
29 een wendbare, leuke fiets 
maken. Daarom kreeg hij een 
topframe uit een aluminium 
legering en brachten we het 
zwaartepunt zo laag mogelijk 
met ons concept Hidden Power. 
Hij moest veelzijdig zijn; daarom 
lieten we voldoende speling 
voor banden tot wel 700x50! Hij 

moest ook comfortabel zijn, dus 
maakten we een carbon vork en 
liggende achtervork die kunnen 
buigen en trillingen dempen. 
Het moest een dynamische 
fiets worden! Daarom maakten 
we de liggende achtervork 
breder zodat het vermogen 
van je benen en van de motor 
moeiteloos wordt overgebracht!

EEN MEESTER IN 
ONOPVALLENDHEID!
Over de motor gesproken! Zo 
soepel en stil dat je ‘m bijna 
vergeet... Maar hij is er wel 
degelijk, met 65 Nm koppel! 
Met ongekende soepelheid en 
controle levert hij zelfs 3 keer 
jouw vermogen, tot wel 600 
W! Ideaal op technische en 
steile trails. Maar op de weg, 
bij snelheden boven 25 km/u, 
maakt hij zich onzichtbaar door 
zijn geruisloosheid en minimale 
weerstand! Een waar plezier!

MOET ER NOG LUCHT 
ZIJN?
Moustache houdt van dikke 
banden! Onze Dimanche 29 
bevestigt het nog maar eens. 
Met zijn soepele en lichte 
700x50 Maxxis zweeft hij 
over obstakels in plaats van 
ertegenaan te botsen. Een 
feest van comfort en efficiëntie. 
Onze speciale aluminiumvelgen 
met breed profiel verhogen de 
stabiliteit van de band en de 
luchtstroming voor nog betere 
prestaties. En omdat de motor 
op het frame zit, kan je makkelijk 
de wielen vervangen naargelang 
de omstandigheden.

SIMPELWEG EFFICIËNT!
Technologie is zinvol als je 
zo veel plezier hebt dat je het 
niet meer opmerkt. Daarom 
hebben we gekozen voor de 
eenvoud en efficiëntie van een 
enkelvoudig kettingblad met 

geoptimaliseerde verhoudingen. 
Met de 11-42T-cassette en het 
kettingblad van 42 tanden kan je 
zowel op het vlakke als bergop 
uit de voeten!

PROGRESSIEF
De Dimanche 29 staat altijd 
klaar! Klaar voor avontuur 
en ‘bikepacking’. Het frame 
en de vork zijn geschikt voor 
onze halfronde spatborden en 
bagagedragers (met banden 
van maximaal 700x42) en met 
verschillende bevestigingen 
voor bidonhouders kan je 
helemaal zelfvoorzienend  
op weg!
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OFF (road): verlaat de gebaande paden!
OFF is een familie met karakter/s! Laten we beginnen met de onstuimige Samedi 26 OFF. Hij zal je kinderen 
bezig houden, of het nou wel of niet deugnieten zijn, tijdens familie-uitstapjes waar om een open geest 
gevraagd wordt! De Samedi 27 OFF 2 is verkrijgbaar met twee frames, standaard en ‘Open’. Dit zorgt voor  
extra toegankelijkheid, zodat meer mensen het genot van rijden als een gezin kunnen ontdekken. Ook de 
Samedi 27 OFF 4 is verkrijgbaar in twee versies, maar hij is sportiever en krachtiger met zijn Bosch Performance 
Line CX-motor, zijn plus-banden en zijn hoogwaardige vering. Laten we afsluiten met de rebel van de familie, 
de Samedi 26 FAT 4, die weigert om in een vakje gestopt te worden en als enige doel heeft om de wereld te 
verkennen, of het nu op ijs of in de hitte is!

TOEGANKELIJKER  
DAN OOIT! 
Met de Samedi 26 OFF, de 
Samedi 26 FAT 4 en twee 
modellen met een ‘Open’ frame, 
ook wel bekend als lage instap, 
is de OFF-familie toegankelijker 
dan ooit! Toegankelijk voor 
de meeste mensen, voor 
alle rijtypes, rustige familie-
uitstapjes of meer sportieve 
ritten. Sta open voor de wereld, 
net zoals onze Samedi 26 FAT 
4. Sta open voor je wildste 
dromen om het meeste plezier 
te beleven!

EPOWERED BY BOSCH
De fiets uitrusten met een 
motor die is aangepast aan 
het beoogde gebruik, is voor 
ons zowel vanzelfsprekend 
als een prioriteit. Daarom zul 
je de 50Nm Active Plus-motor 
aantreffen op de Samedi 26 
OFF, een motor die perfect 
geschikt is voor kinderen en 
lichtere fietsers. Verder is 
er de ongelooflijk natuurlijk 
aanvoelende Performance Line 
met 65Nm, die de Samedi 27 
OFF 2 en Open een glimlach 
bezorgt. Tot slot is er het 

krachtige 85Nm koppel van de 
Performance Line CX die de 
Samedi 27 OFF 4 en Samedi 26 
FAT 4 voortstuwt. 3 motoren, 
3 karakters, dezelfde foutloze 
betrouwbaarheid!

SPECIFIEKE 
ONDERDELEN
Onze frames zijn het hart 
van onze fietsen! Maar de 
onderdelen zijn ook belangrijke 
kenmerken. Daarom werden 
ze door onze teams ontwikkeld 
of zorgvuldig uitgekozen 
bij onze partners, om een 

samenhangend geheel 
te vormen! De wielen zijn 
het perfecte voorbeeld: de 
exclusieve Moustache-velgen 
en Maxxis-banden werken 
samen om te zorgen voor 
rijplezier en veiligheid van 
het hoogste niveau. Onze 
ergonomische zadels weten 
ook heel goed hoe ze gevoelige 
delen in de watten moeten 
leggen ;-{D
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De Samedi 27 Wide verruimt je horizon!
«Het menselijk brein is als een parachute, het werkt alleen als het open staat». Meer gebruik maken  
van de mogelijkheden van een fiets, zorgen voor een breder gezichtsveld, is het doel van onze Wide-familie  
en zit in het DNA van Moustache sinds het allereerste begin.

FIETS, MAAK PLEZIER, 
GENIET!
Deze fiets werd ontwikkeld om 
je zin te geven om te fietsen of 
om je terug op de fiets te krijgen 
en hiervan te genieten, ongeacht 
je rijstijl. Hij werd ontwikkeld om 
MTB gemakkelijker te maken, 
heeft een hoogwaardig frame 
met de technologie van onze 
Trail- en Game-families, maar 
is uitgerust met een ophanging 
en toebehoren die comfort en 
gebruiksgemak op de eerste 
plaats zetten. Je hoeft alleen 
maar op de pedalen te duwen 
om de kracht van de Bosch 
Performance CX-motor te 
voelen! Pure magie!

MOOI FRAME! WE 
ZOUDEN HEM AAN DE 
MUUR KUNNEN HANGEN, 
MAAR WE HEBBEN HEM 
ONTWIKKELD OM ERMEE 
TE RIJDEN ;)
Het frame is gemaakt van 
hydrogevormd aluminium 6061 
T4 en T6 van luchtvaartkwaliteit. 
De Bosch-accu is discreet 

geïntegreerd en het zwaartepunt 
werd verlaagd, voor meer 
stabiliteit! De koppeling is CNC 
gefreesd en gemachineerd 
en de lagers zijn oversized 
voor optimale stijfheid en 
betrouwbaarheid. Om dezelfde 
redenen zijn alle buizen van 
verschillende dikte en versterkt 
in de zones die onder spanning 
staan. De geometrie zet 
levendigheid en gebruiksgemak 
op de eerste plaats. De 
kinematica van de progressieve 
vering, anti-terugslag en anti-
voorwiellift zijn geoptimaliseerd 
om een maximaal comfort te 
garanderen. En om de allerbeste 
look te bereiken, werden de 
dubbele Tig-lassen overal waar 
mogelijk gepolijst. 

HET IS GEDEELTELIJK 
DANKZIJ HEM DAT JE RIT 
ZO LEUK WORDT!
De krachtige Bosch 
Performance Line CX-motor, de 
referentie voor e-bikemotoren, 
is dit jaar opnieuw geëvolueerd, 
met een koppel tot 85Nm 

bij een nog breder bereik in 
geoptimaliseerde eMTB-modus; 
en de functie ‘verlengde boost’ 
om wortels, trappen en rotsen 
te overwinnen op de moeilijkste 
beklimmingen. Hij is compact 
en licht en onderscheidt zich 
van anderen door de minimale 
weerstand tijdens het trappen 
en zijn verbluffende levendigheid 
en dynamiek, dankzij de 
extreme reactiviteit.

EEN MAGISCHE 
SCHOKDEMPER!
Het is erg moeilijk om er in 
eenvoudige termen over te 
praten, omdat onze Moustache-
vering vol exclusieve 
technologie zit! We kunnen 
je enkel zeggen dat hij niet 
alleen werd ontwikkeld om alle 
oneffenheden op te vangen en je 
een superieur comfort te bieden, 
dit alles met een verhoogde 
veiligheid dankzij de betere grip 
van de wielen, maar dat zijn 
dynamische systeem voor het 
regelen van de rebound er ook 
voor zorgt dat het voorwiel op 

de grond blijft tijdens de steilste 
beklimmingen. Te goed! En om 
je leven gemakkelijker te maken, 
is instellen eenvoudig dankzij de 
‘Sag’-indicator!

GRAAG GEDAAN!
De Samedi 27 Wide is uitgerust 
met een Shimano-aandrijving 
met 11 of 12 versnellingen, met 
een breed bereik waardoor 
je de muren kunt oprijden, of 
toch bijna ;) en progressieve 
krachtige remmen voor 
maximale controle. Het stuur 
is breed, maar niet te breed, 
om stabiliteit, wendbaarheid 
en gebruiksgemak te bieden. 
Het ergonomische Moustache-
zadel biedt een dubbele voering 
en een flexibel bedekking 
voor optimaal comfort en een 
dropper-zadelpen waardoor 
je de hoogte van het zadel 
onmiddellijk kunt aanpassen, 
een ongelooflijk voordeel tijdens 
een steile afdaling of wanneer je 
eenvoudigweg je voeten vlak op 
de grond wilt zetten.
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Doe je iets graag, dan hou je de tel niet bij.  
Zeker niet de kilometers! 
Wie droomt er niet van zaterdagochtend vertrekken en pas zondagavond terugkeren, vol vertrouwen,  
alles bij de hand, met pak en zak, en zonder de accu te moeten herladen? 

EEN WEEKEND LANG HET 
ONBEKENDE TEGEMOET!
In het weekend willen we 
maar één ding: eindeloos 
fietsen, verder, hoger, het 
onbekende tegemoet en dat 
haast onbegrensd, dankzij 
de dubbele accu van in totaal 
1125 Wh. Met of zonder 
spatborden, bagagedragers 
en ultrakrachtige Supernova-
lichten, zodat zelfs slecht weer 
of de invallende nacht je niet 
kunnen stoppen! 

ONBEKEND? NIET ECHT!
Laat je leiden door de 
geconnecteerde NYON-
fietscomputer. Plan eenvoudig 
je routes via het portaal of de 
app eBike Connect, en stel 

vervolgens in real time de 
mate van ondersteuning in 
naargelang de volgende klim. 
Verbazingwekkend! Je kunt zelfs 
je rijmodussen personaliseren 
en data over je prestaties 
verzamelen. Ongelofelijke 
functies!

RUIMTE VOOR 2 ACCU’S!
Voor deze DualBattery-versie 
hebben we de bovenbuis 
aangepast zodat het frame 
voldoende ruimte biedt voor 
500 Wh extra! Dankzij deze 
aanpassing en de optimalisatie 
van het zwaartepunt en de 
stuurhoek rijdt deze fiets 
dynamisch en precies, zelfs met 
een extra accu! 

EEN HEUSE EE-MTB ...
Het geoptimaliseerde chassis 
biedt 120 mm veerweg achter en 
130 mm voor. Onze eigen Magic 
Grip Control-schokdemper rolt 
soepel over het terrein en houdt 
je wielen op de grond! Grip, 
comfort en geen ongewenste 
wippers van het voorwiel: 
deze fiets in een notendop! De 
nieuwe RockShox 35 Silver-
vork presteert niet alleen 
voorbeeldig, ze biedt nu ook 
ruimte voor een rond spatbord 
en maximale bescherming. 

EEN KWESTIE  
VAN DETAILS
Wat leuk om droog te blijven 
tijdens de rit! De spatborden 
en bagagedragers van de 

EQ-uitvoering houden jou en 
je spullen droog dankzij onze 
waterdichte fietstassen (extra 
optie). Met een eenvoudige klik 
te monteren en af te nemen 
dankzij het QL3-systeem. 
Het platform is tevens MIK-
compatibel zodat je je pakezel 
nog zwaarder kunt beladen voor 
al je avonturen. 
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Lach, blijf lachen....
....bij elke bocht, elke sprong, elke duw vooruit, elke beklimming, elke afdaling! Tijdens een rustig ritje of in de aanval, voluit en snel.  
Met je gezin, alleen of met vrienden, er is geen betere fiets dan de Samedi 29 Trail om te laten zien wat onze ‘Smiling Machine’ inhoudt!

ZELFS NOG MEER MAGIE!
De Moustache-geest geconcentreerd in 
één model! De Samedi 29 Trail! Dankzij 
de uitgebalanceerde geometrie en onze 
exclusieve veerkinematica gaat klimmen 
net zo makkelijk als afdalen, is hij net zo 
stabiel als wendbaar, net zo plezierig als 
efficiënt. Eenvoudig gezegd: het DNA 
van de Trail-familie....dit jaar zelfs nog 
verbeterd met het gebruik van 29”-wielen. 
De Bosch-accu is in het hydrogevormde 
frame geïntegreerd. Hetzelfde, of bijna....
gewoonweg nog magischer!

DE ZIEL VAN ONZE SAMEDI 29 
TRAIL
Het frame is gemaakt van hydrogevormd 
aluminium 6061 T4 en T6 van 
luchtvaartkwaliteit. De Bosch-accu is 
discreet geïntegreerd en het zwaartepunt 
werd geoptimaliseerd, onze speciale 
knowhow sinds vele jaren! De koppeling 
is CNC gefreesd en gemachineerd en 
de lagers zijn oversized voor optimale 
stijfheid en betrouwbaarheid. Om 
dezelfde redenen hebben alle buizen een 
verschillende dikte en werden de zones 

die onder spanning staan versterkt. En 
om voor de allerbeste look te zorgen, 
zijn de dubbele Tig-lassen, overal waar 
mogelijk, gepolijst. Met een veerweg 
van 150mm wordt gezorgd voor het 
perfecte evenwicht tussen prestaties en 
gebruiksgemak.

HIJ GRIJPT ZICH VAST  
ALS KLITTENBAND....
Onze jaren van rijden met e-bikes en 
duizenden afgelegde kilometers hebben 
ons gestimuleerd om onze eigen 
achtervering te ontwikkelen, de intussen 
legendarische Moustache Magic Grip 
Control, met unieke eigenschappen! 
Onze technologie voor dynamische 
reboundregeling stelt ons in staat 
om comfort te verenigen met een 
uitzonderlijke grip en een unieke regeling 
om te voorkomen dat het voorwiel van 
de grond komt tijdens het klimmen. Je 
Trail zal gemakkelijk onder controle te 
houden zijn en je zult zonder problemen 
je grenzen kunnen verleggen. Hij levert 
150mm veerweg en 2 standen, open 
of ‘platform’, om nog meer controle 

te bieden tijdens de meest extreme 
beklimmingen.

HET WIEL DRAAIT
En het draait snel, op onze eigen 
29” 6061E aluminium velgen. Ze zijn 
asymmetrisch, voor de beste verdeling 
van de spanning over de spaken. Het 
profiel is uniek en de naad is gelast voor 
optimale sterkte! Ze zijn uitgerust met 
Maxxis Assegai-banden, onze favorieten, 
in de WT-versie, speciaal ontwikkeld voor 
brede velgen! De betekent dat de band 
niet plooit op de velg en de noppen op de 
ideale plaats staan voor een niveau van 
grip...waar je van achterover valt!!

WE HOUDEN VAN DAT BEETJE 
EXTRA DAT HET ONS GEEFT!
De krachtige Bosch Performance 
Line CX-motor, de referentie voor 
e-bikemotoren, is dit jaar opnieuw 
geëvolueerd, met een koppel tot 
85Nm bij een nog breder bereik, in 
geoptimaliseerde eMTB-modus; en de 
functie ‘verlengde boost’ om wortels, 
trappen en rotsen te overwinnen op de 

moeilijkste beklimmingen. Hij is compact 
en licht en onderscheidt zich van anderen 
door de minimale weerstand tijdens het 
trappen en zijn verbluffende levendigheid 
en dynamiek, dankzij de extreme 
reactiviteit.

ONGEËVENAARDE PRESTATIES!
De nieuwe FOX 36-vork, waarvan de 
Trail 6 en hogere modellen zijn voorzien, 
levert ongelooflijke prestaties! Zijn 
mogelijkheden tot fijnafstelling, zijn 
gevoeligheid, de nauwkeurigheid en 
de grip bereiken niveaus die nooit 
eerder werden gezien bij een standaard 
gebouwde vork. Met het speciale patroon 
voor e-bikes biedt hij extra comfort en 
gemak, voor een perfecte combinatie met 
onze Magic Grip Control-schokdemper. 
Deze twee kunnen het uitstekend met 
elkaar vinden!
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Hij is niet te stoppen!
Dat is de perfecte manier om onze Samedi 29 Game samen te vatten! Hoe hoger de snelheid, hoe steiler de beklimming, hoe moeilijker  
het terrein, hoe beter hij zich voelt, dankzij de hoogwaardige vering die overal overheen zweeft! Maar hij weet ook hoe hij cool moet zijn ;-{D

OM HET HELE VELD IN 
EEN ENDURORIT TE 
KLOPPEN OF GEWOON 
VOLUIT TE GAAN OP EEN 
VEEL BEREDEN TRAIL, OF 
JE NU KLIMT OF DAALT! 
De Samedi 29 Game is 
ontwikkeld op basis van onze 
ervaring en de overwinningen 
van onze kampioenen in 
wedstrijden (Jérôme, Julien, 
Kenny, Chris, Thomas, 
Maxime...)! Hij is ontwikkeld 
om het hele veld in een 
enduro-special te kloppen en 
profiteert van de waardevolle 
feedback van onze renners! 
Met de speciaal aangepaste 
onderdelen, het 780mm stuur, 
de 50mm stuurpen en de KS 
uitschuifbare zadelpen beschik 
je over de perfecte fiets om voor 
het podium te gaan tijdens je 
volgende Enduro-wedstrijd of 
om gewoonweg van je favoriete 
trail te genieten!

DE GAME IS JE SLEUTEL 
TOT GEWONNEN SPEL!
Het frame is gemaakt van 
hydrogevormd aluminium 6061 
T4 en T6 van luchtvaartkwaliteit. 

De Bosch-accu is discreet 
geïntegreerd en het zwaartepunt 
werd geoptimaliseerd, wat 
al jarenlang onze expertise 
is! De koppeling is CNC 
gemachineerd en de lagers zijn 
oversized voor optimale stijfheid 
en betrouwbaarheid. Om 
dezelfde reden zijn alle buizen 
van verschillende dikte en 
versterkt in de zones die onder 
de meeste spanning staan. 
Zijn geometrie is ontwikkeld 
voor de beste stabiliteit tijdens 
de zwaarste afdalingen. De 
progressieve veerkinematica, 
verminderde pedaalterugslag en 
onvoorstelbare efficiënte manier 
om het voorwiel op de grond 
te houden, zorgen voor een 
veerweg van 160mm! En voor 
een stijlvolle afwerking werden 
de dubbele Tig-lassen overal 
waar mogelijk gepolijst. 

HIJ GRIJPT ZICH VAST 
ALS KLITTENBAND!
Onze jaren van rijden met 
e-bikes en duizenden afgelegde 
kilometers hebben ons 
gestimuleerd om onze eigen 
achtervering te ontwikkelen, 

de intussen legendarische 
Moustache Magic Grip Control, 
met unieke eigenschappen! 
Onze technologie voor 
dynamische reboundregeling 
stelt ons in staat om comfort en 
uitzonderlijke grip te bereiken 
tijdens een afdaling met 
ongeëvenaarde mogelijkheden 
om de juiste hoek te behouden 
tijdens een beklimming. Met zijn 
veerweg van 160mm zal jouw 
Game bijna net zo snel klimmen 
als dalen ;) ! Dankzij de twee 
standen, open en ‘platform’, 
kun je de controle zelfs nog 
verhogen tijdens de meest 
extreme beklimmingen.

ONGEËVENAARDE 
PRESTATIES!
De nieuwe FOX 38-vork, 
waarvan de Game 6 en hogere 
modellen zijn voorzien, is een 
monster! Zijn mogelijkheden tot 
fijnafstelling, zijn gevoeligheid, 
de nauwkeurigheid en de grip 
bereiken niveaus die nooit 
eerder werden gezien bij een 
standaard gebouwde vork. 
Met zijn nieuwe hydraulische 
technologie is het de ideale 

partner voor onze Magic Grip 
Control-schokdemper om de 
grenzen van grip te verleggen. 
Deze twee kunnen het 
uitstekend met elkaar vinden!

GENIET VAN DE KLIM, 
VOORDAT JE GENIET  
VAN DE AFDALING!
De krachtige Bosch 
Performance Line CX-motor, de 
referentie voor e-bikemotoren, 
is dit jaar opnieuw geëvolueerd, 
met een koppel tot 85 Nm bij 
een nog breder bereik van 
snelheden, in geoptimaliseerde 
eMTB-modus; en de functie 
‘verlengde boost’ om wortels, 
trappen en rotsen te overwinnen 
op de moeilijkste beklimmingen. 
Hij is compact en licht en 
onderscheidt zich van anderen 
door de minimale weerstand 
tijdens het trappen en zijn 
verbluffende levendigheid en 
dynamiek, dankzij de extreme 
reactiviteit.

OM ALLE OBSTAKELS  
TE OVERWINNEN!
Er gaat niets boven een goed 
paar 29”-wielen! Onze 29” 

Moustache-velgen zijn gemaakt 
van 6061E aluminium of carbon 
en draaien rond Shimano-
naven. Ze zijn asymmetrisch 
voor de beste spaakspanning. 
Ze worden vervolledigd door 
onze favoriete Maxxis Assegai, 
in de WT-versie, speciaal 
ontwikkeld voor brede velgen! 
Dit zorgt ervoor dat de band niet 
verdraait op de velg terwijl de 
positie van het profiel optimale 
grip biedt...verbluffend!!!

OM HET BEEST  
TE STOPPEN!
We kozen consistent voor de 
4-zuiger Shimano-remmen 
met 203mm schijven voor- 
en achteraan. De XT M8120 
zorgt voor controle over de 
Game 8 en 10, en de nieuwe 
M6120 probeert de Game 4 
en 6 in toom te houden. Deze 
nieuwe remmen bieden de 
constructie en prestaties van 
XT! Onvoorstelbare ergonomie, 
kracht en modulatie! 
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2X meer plezier! 
Deel je 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 hij ziet altijd 
dubbel ... want er zijn 2 uitvoeringen: mtb en touring. Dat zijn dubbel zo veel mogelijkheden!

DAAR KUN JE OP 
REKENEN!
De Samedi 27 X2 is gebaseerd 
op een superstijf frame 
dat maximale precisie en 
veiligheid garandeert. Het is 
gebouwd uit een 6061 T4 T6 
aluminiumlegering en gebruikt 
triple cavity geëxtrudeerde 
buizen en een hydrogevormde 
achtervork. Voldoende lang om 
comfortabel te zijn voor zowel 
bestuurder als passagier, maar 
kort genoeg om zo wendbaar 
mogelijk te blijven in scherpe 
bochten. De motor is een 
innovatie van Moustache: hij 

zit achteraan zodat de cranks 
steeds gelijklopen en je het 
echte tandemgevoel krijgt. Hij 
is nu compatibel met Bosch 
Performance CX G4-motoren 
dankzij de speciale adapters 
van Moustache! 

TOT DE TWEEDE MACHT!
Of zelfs tot de vierde! Ook 
niet te vergeten is de Bosch 
Performance CX-motor met 
zijn 85 Nm koppel en 600 W 
piekvermogen! Samen met zijn 
uitzonderlijke prestaties en de 
gelijklopende cranks, vorm je 
een team van vier! Hét recept 

om energie te sparen, langer te 
fietsen en de om te versnellen 
op de steilste hellingen. 

ZONDER LIMIETEN!
Of je nu rijdt als een stel, met 
familie of met vrienden, er staat 
geen maat op het geluk dat je 
ervaart achter het stuur van de 
Samedi 27 X2. Dankzij de twee 
accu’s met totaalcapaciteit van 
1000 Wh is de fiets autonoom 
als geen andere. 2X verder!

VERBONDEN EN ALTIJD 
OP DE GOEDE WEG!
Zodra je de nieuwe 

navigatiefunctie op de Kiox 
activeert met de via Bluetooth 
verbonden smartphone, kan 
je ongekend terrein gaan 
verkennen. Een lijn op het 
scherm duidt de geplande route 
aan. 
Plan je routes in een oogwenk 
met de eBike Connect App of 
op het online portaal. Daarna 
moet je alleen nog naar Kiox 
verzenden via de app. Dankzij 
de connectie met Komoot of 
Outdooractive kan je ook tal 
van andere routes in de buurt 
ontdekken. 


















