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Afgelopen jaar heeft PHATFOUR hard gewerkt aan een fatbike die de lat in de industrie  
op nieuwe hoogte gaat zetten. PHATFOUR zet hiermee de PHAT STANDARD.  
 

Met trots presenteren zij hun nieuwe model, de FLX. 

 
De FLX  

• De FLX is een compleet nieuw ontwikkelde tweepersoons fatbike  

• Geometrie geoptimaliseerd om goed mee te kunnen fietsen, de aandrijflijn is lekker dynamisch  

• De eerste fatbike waarbij alle kabels netjes zitten weggewerkt in het frame 

• Nieuw ontwikkelde banden die nog dikker zijn en ultiem veel grip hebben  

• Geveerde voorvork voor optimaal comfort 

• Hydraulische remmen van Shimano voor veel stopkracht 

• Herkenbare dagrijverlichting voor betere zichtbaarheid 

• Tot wel 100km bereik 

• One size fits all 
 

 

DE AANDRIJFLIJN 
• Nieuwste achterhub motor van Bafang, de 250W G062, is met 80Nm de sterkste  

in zijn klasse 

• PHATFOUR heeft samen met haar toeleverancier de Direct Drive-techniek ontwikkelt. Door slimme 

softwarematige verbeteringen uit te halen met de rotatie-sensor komt de bike mega snel uit zijn 
startblokken. Daardoor is de behoefte voor het hebben van een gashendel overbodig geworden en 
hoeven je voeten niet aan de grond als je je vasthoudt aan het stoplichtpaaltje. 

• Het display heeft de volgende bijzondere functionaliteiten: 
o Range indicator, die aangeeft hoeveel kilometer je nog kan rijden. Deze indicator houdt 

rekening met jouw algemeen gemiddeld verbruik in combinatie met het verbruik van de 
afgelopen 5 minuten. Daarnaast houdt de bike ook rekening met de temperatuur, gezien 

batterijen slechter presteren in de koud.    
o Actueel verbruik in Wh/km 
o Gemiddeld verbruik in Wh/km 

• Beschikbaar met 500Wh en 750Wh accu met de beste LG cellen. 

• In de goede weersomstandigheden kan je met de 750Wh accu in 4 uur tijd 100km rijden voordat hij 

leeg is (verbruik 7.5Wh/km). 

• De bike maakt gebruik van een rotatiesensor zodat in de hoogste stand je effortless kan 
voortbewegen.  

• PHATFOUR heeft echter ook meerdere rij modi ontwikkelt waardoor je soepeler verschillende 

snelheden kan fietsen en je aangemoedigd mee te fietsen, dit geeft een prettigere rijbeleving want de 
bike voelt daardoor heel natuurlijk aan. 
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RANGE 750 WH 
Rijstijl Verbruik Zomer (23 graden) Winter (0 graden) 

20km/h eco 

25km/h active 

25km/h lazy 

4Wh/km 

7.5Wh/km 

10Wh/km 

184 km 

98 km 

73 km 

147 km 

78 km 

59 km 

 

 

RANGE 500 WH 
Rijstijl Verbruik Zomer (23 graden) Winter (0 graden) 

20km/h eco 

25km/h active 
25km/h lazy 

4Wh/km 

7.5Wh/km 
10Wh/km 

122 km 

65 km 
49 km 

92 km 

49 km 
37 km 

 

 

ACCESSOIRES 
• Uniek bij PHATFOUR is de slotbak. Deze is ook weer ontwikkelt voor de FLX.  

Ideaal voor een kettingslot of kleine boodschappen. 

• Een voorrek waarop ook mandjes kunnen worden geïnstalleerd 

• Speciale voetsteuntjes om je kind voorop je zadel mee te kunnen nemen. 

• PHATFOUR heeft nog meerdere accessoires in ontwikkeling, zoals een bagagenet, kinderzitjes en een 
manier om tas makkelijk mee te nemen die je in het frame kan hangen 

 

VEILIGHEID 
• Handige aansluiting voor een extra slot om de accu goed vast te zetten 

• Framenummer zit niet alleen in het frame, maar ook in de elektronica van de bike verwerkt. Daardoor 
is het framenummer niet te verwijderen en remt dit het gemak waarmee een gestolen fiets geheeld 
kan worden. 

• PHATFOUR is geen fan van opvoeren echter kunnen ze het niet geheel tegengaan. Ontmoedigen kan 

echter wel, daarom is de bike is niet door gebruiker op te voeren. Wordt deze wel via de dealer hard 
opgevoerd? Dan komt er een permanente markering te staan in de software en vervalt de garantie op 
de aandrijflijn. PHATFOUR verwacht dat het percentage gebruikers die zijn fatbike opvoert daardoor 
drastisch lager wordt.  
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PRODUCTIETECHNIEK 
• De PHATFOUR wordt geheel in Nederland gebouwd. 

• PHATFOUR heeft met haar Nederlandse productiepartner geïnvesteerd in volledige automatisering 

van de frame productie. Met lasrobots worden de frames in elkaar gelast met uiterste precisie en 
hoge snelheid.  

• PHATFOUR is zich bewust van haar carbon footprint. Om deze te reduceren hebben ze gekeken hoe 
ze het gebruik van containervervoer konden reduceren door zoveel mogelijk productie naar 
Nederland toe te halen. Dankzij dat hebben ze nu slechts 1/3e van het aantal containers nodig als 
voorheen voor het produceren van dezelfde hoeveelheid bikes. Dit hebben ze voor elkaar gekregen 

door: 
o Het bouwen van wielen gebeurt nu in de productielocatie van PHATFOUR zelf met speciale 

wielmachines van Nederlandse makelij. Hierdoor verbetert ook de kwaliteit en geeft het 
meer flexibiliteit voor het gebruik van andere materialen en kleuren. 

o Alle spatborden en afdekkappen waren voorheen van aluminium, nu is er gekozen voor 
recyclebaar kunststof, welke ook nog eens in Nederland worden geproduceerd.   
 

KWALITEIT 
• Best part is no part: geen derailleur, geen app, geen toeter.  

• Kabels getest door frame en makkelijk te vervangen (verlengkabels aan beide zijden los te koppelen). 

• Frame getest en drielaags poedercoating. 

• EU certified (verlichting, remmen en overige onderdelen voldoen ruimschoots). 

• Assemblage door de helft betekent ook servicetijd door de helft. 

 
 

 

NIEUW LOGO: 

 

     

 

 


