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Waarom kiezen voor een  
Philsor® e-bike? 

Kwaliteit 

ElkeÊPhilsor®Êfiets,ÊofÊhetÊnuÊomÊeenÊe-bike,Êstadsfiets,ÊkoersfietsÊofÊnogÊietsÊhele-
maalÊandersÊgaat,ÊwordtÊmetÊdeÊgrootsteÊzorgÊsamengesteld.ÊHiervoorÊgebruikenÊ
weÊenkelÊonderdelenÊdieÊaanÊonzeÊhogeÊkwaliteitsstandaardenÊvoldoen.ÊBovendienÊ
wordtÊuwÊfietsÊmetÊdeÊhandÊgemonteerd,ÊzodatÊweÊinÊelkeÊstapÊvanÊhetÊproduc e-
procesÊdeÊkwaliteitÊkunnenÊcontroleren. 

Service 

AangezienÊuÊdeÊfietsÊrechtstreeksÊkooptÊbijÊdegeneÊdieÊhetÊmaakt,ÊkuntÊuÊookÊal jdÊ
rekenenÊopÊserviceÊnaÊverkoop.ÊWeÊwetenÊexactÊhoeÊdeÊfietsÊinÊelkaarÊzitÊenÊkunnenÊÊ
problemenÊdusÊvlotÊoplossen.ÊWeÊonderhoudenÊgoedeÊcontactenÊmetÊonzeÊleveran-
ciersÊenÊhebbenÊzelfÊookÊheelÊwatÊonderdelenÊopÊvoorraad.ÊDitÊallesÊzodatÊuÊbijÊ
eventueleÊproblemenÊzoÊsnelÊmogelijkÊgeholpenÊbent.ÊA alingÊenÊleveringÊaanÊhuisÊ
isÊzekerÊmogelijk. 

Eigen productie 

VoorÊalleÊfietsenÊvanÊdeÊE-ONE/TWO/THREE-lijnÊhebbenÊweÊhetÊheleÊproduc epro-
cesÊvoorÊ100%ÊinÊhanden,ÊvanÊontwerpÊtotÊmontage.ÊDaardoorÊkennenÊweÊdezeÊ
fietsenÊdoorÊenÊdoorÊenÊkunnenÊweÊinÊelkeÊstapÊvanÊhetÊproduc eprocesÊdeÊnodigeÊ
kwaliteitscontrolesÊinbouwen.ÊFietsenÊmetÊShimano®ÊSTEPSÊofÊeenÊBafangÊmotorÊ
wordenÊuitÊkostenefficiën eÊexternÊgeproduceerd,ÊmaarÊnogÊal jdÊvolgensÊonzeÊ
specifica esÊenÊkwaliteitseisen.ÊBijÊaankomstÊwordenÊdezeÊuiteraardÊnogÊvolledigÊ
nagezienÊvoorÊverkoop.Ê 

Personalisatie 

Hee ÊuÊzelfÊeenÊmooiÊkleurÊinÊgedachten?ÊDanÊisÊdatÊbijÊonsÊgeenÊenkelÊprobleem.Ê
InÊprincipeÊisÊelkÊontwerpÊmogelijk*,ÊvanÊstandaardkleurenÊtotÊdeÊmeestÊuitdagendeÊ
ontwerpen. 
*ÊVoorÊspecialeÊontwerpenÊen/ofÊspecialeÊkleurenÊkanÊeenÊtoeslagÊvanÊtoepassingÊzijn.ÊVolledigeÊperso-
nalisa eÊisÊmogelijkÊzolangÊdeÊvoorraadÊongelakteÊframesÊstrekt. 
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Waarom kiezen voor een  
Philsor® e-bike? 

Meer dan 35 jaar ervaring 

Philsor®ÊblaastÊinÊ2023ÊexactÊ35ÊkaarsjesÊuit,ÊinÊdieÊ jdÊhebbenÊweÊalÊheelÊwatÊwa-
tertjesÊdoorzwommenÊenÊwetenÊweÊdusÊwatÊwérktÊenÊwatÊniét.ÊBovendienÊzijnÊweÊ
intussenÊeenÊofficieelÊgeregistreerdÊmerk,ÊwatÊeenÊmooieÊerkenningÊisÊvoorÊonzeÊ
jarenlangeÊervaring. 

Respect & vertrouwen 

VoorÊwieÊonsÊrespecteert,ÊwerkenÊweÊmetÊdubbelÊzoveelÊplezier.ÊEenÊPhilsor®ÊfietsÊ
koopÊjeÊnietÊomwilleÊvanÊdeÊgoedkoopsteÊprijsÊofÊdeÊaantrekkelijksteÊpromo e,Ê
maarÊomwilleÊvanÊvertrouwenÊinÊonsÊvakmanschap. 

Overtuig uzelf 

EenÊritjeÊmetÊonzeÊtes ietsÊzegtÊnogÊzoveelÊmeerÊdanÊ1000Êwoorden.ÊOvertuigÊuzelfÊ
metÊeenÊproefrit! 
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E-GRV 

De E-GRV is een echt ‘specialleke’. Onze allereerste 
elektrische koersfiets/gravelbike is ideaal voor wie het 
gevoel van een koersfiets wenst, maar een elektrisch 
duwtje in de rug kan gebruiken. 8 versnellingen, 
schijfremmen en stabiele 28mm banden zorgen voor een 
zeer goede rijervaring. 
 

Þ 8-speedÊderailleurversnelling 

Þ Schijfremmen 

Þ CarbonÊvoorvork 

Þ 85NmÊmiddenmotor 

Þ 378WhÊba erijÊinÊhetÊframe,Êuitneembaar 

Þ DisplayÊopÊhetÊstuur 

Þ Framemaat:Ê48cm 
(VoorÊgroteÊpersonenÊkanÊditÊzekerÊgecompenseerdÊ
wordenÊviaÊdeÊzadelpenÊenÊaanpassingÊstuurpen.) 

Þ Kleur:ÊCoarseÊCandyÊRood 
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E-GRV 
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E-ONE 
De E-ONE is onze spor efste e-bike. De krach ge 
middenmotor van topkwaliteit, met een koppel van maar 
liefst 85Nm, staat garant voor een zeer krach ge, maar 
ook soepele ondersteuning. De 533Wh ba erij zorgt voor 
een mooie ac eradius en is mooi weggewerkt in de 
onderzijde van het frame, maar is tegelijk uitneembaar. In 
combina e met 9 versnellingen en hydraulische 
schijfremmen krijgt u hiermee een e-bike die zowel voor 
gebruik op de weg als op onverhard terrein geschikt is. 
Kan ook voorzien worden van banden met 
mountainbikeprofiel. 

Þ 9-speedÊShimanoÊAlivioÊderailleurversnelling 

Þ HydraulischeÊschijfremmen 

Þ VerendeÊvoorvork 

Þ 85NmÊmiddenmotor 

Þ 533WhÊba erijÊinÊhetÊframe,Êuitneembaar 
(711WhÊmogelijkÊopÊaanvraag) 

Þ DisplayÊopÊhetÊstuur 

Þ Framemaat:Ê46cm 
(VoorÊgroteÊpersonenÊkanÊditÊzekerÊgecompenseerdÊ
wordenÊviaÊdeÊzadelpenÊenÊaanpassingÊstuurpen.) 

Þ Kleur:ÊnaarÊkeuze* 
*(a ankelijkÊvanÊdeÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes) 
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E-ONE 
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E-TWO 

De E-TWO is een e-bike die nog al jd zeer spor ef oogt, 
maar van de nodige extra’s voorzien is die hem ook zeer 
geschikt maken voor dagdagelijks gebruik, bijvoorbeeld 
boodschappen. Hij krijgt dezelfde krach ge 85Nm 
middenmotor als zijn broertjes, net als de handig 
weggewerkte 533Wh ba erij die voor een mooie 
ac eradius zorgt. Ook deze krijgt 9 derailleurversnellingen 
en hydraulische schijfremmen. Beschikbaar in zowel een 
dames– als herenmodel. 

Þ 9-speedÊShimanoÊAlivioÊderailleurversnelling 

Þ HydraulischeÊschijfremmen 

Þ VerendeÊvoorvork 

Þ 85NmÊmiddenmotor 

Þ 533WhÊba erijÊinÊhetÊframe,Êuitneembaar 
(711WhÊmogelijkÊopÊaanvraag) 

Þ DisplayÊopÊhetÊstuur 

Þ Framemaat:Ê48cmÊdameÊofÊ52cmÊheer 
(VoorÊgroteÊpersonenÊkanÊditÊzekerÊgecompenseerdÊ
wordenÊviaÊdeÊzadelpenÊenÊaanpassingÊstuurpen.) 

Þ Kleur:ÊnaarÊkeuze* 
*(a ankelijkÊvanÊdeÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes) 
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E-TWO 
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E-THREE 

De E-THREE verschilt qua onderdelen en montage quasi 
niets van de E-TWO, maar oogt vooral iets klassieker door 
het monotube damesframe. De afmontage is met 9 
versnellingen, hydraulische schijfremmen, een 85Nm 
middenmotor en een 533Wh ba erij in de framebuis nog 
al jd even spor ef. Het is een e-bike waarmee u bij wijze 
van spreken overal mee weg kan: boodschappen, woon-
werkverkeer, recrea eve én spor eve fietstochten. 

Þ 9-speedÊShimanoÊAcera/AlivioÊderailleurversnelling 

Þ HydraulischeÊschijfremmen 

Þ VerendeÊvoorvork 

Þ 85NmÊmiddenmotor 

Þ 533WhÊba erijÊinÊhetÊframe,Êuitneembaar 
(711WhÊmogelijkÊopÊaanvraag) 

Þ DisplayÊopÊhetÊstuur 

Þ Framemaat:Ê45cmÊdame 
(VoorÊgroteÊpersonenÊkanÊditÊzekerÊgecompenseerdÊ
wordenÊviaÊdeÊzadelpenÊenÊaanpassingÊstuurpen.) 

Þ Kleur:ÊnaarÊkeuze* 
*(a ankelijkÊvanÊdeÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes) 
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E-THREE 
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STEPS-C 

De STEPS-C is een zeer betrouwbare e-bike voor alledaags 
gebruik, bijvoorbeeld in de stad. De beproefde Shimano 
E5000 middenmotor hee  met een koppel van 40Nm ruim 
voldoende voor ri en in de stad of rus ge recrea eve 
ri en. Een 400Wh ba erij zit in de bagagedrager, die voor 
de stevigheid aan het frame gelast is. Die stevigheid wordt 
nog versterkt door de vaste voorvork. De 8 versnellingen 
en hydraulische schijfremmen maken dit tot een prima 
fiets. 

Þ 8-speedÊShimanoÊAltusÊderailleurversnelling 

Þ HydraulischeÊschijfremmen 

Þ VasteÊvoorvork 

Þ 40NmÊmiddenmotorÊShimanoÊE5000 

Þ 400WhÊba erijÊinÊbagagedrager,Êuitneembaar 

Þ DisplayÊaanÊhetÊhandvat 

Þ Ba erijlichten 

Þ Framemaat:Ê49cm 
(VoorÊgroteÊpersonenÊkanÊditÊzekerÊgecompenseerdÊ
wordenÊviaÊdeÊzadelpenÊenÊaanpassingÊstuurpen.) 

Þ Kleur:ÊnaarÊkeuze* 
*(a ankelijkÊvanÊdeÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes) 
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STEPS-C 
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E-KNEEFREE 

De E-Kneefree is ideaal voor wie een lage opstap 
elektrische fiets zoekt. Met een opstaphoogte van slechts 
32cm kan u ook met een iets minder beweeglijke knie 
terug de fiets op, mét elektrische ondersteuning. Met 7 
versnellingen en v-brakes beschikt deze over alle basics 
die u in de omgeving nodig hee . De motor zit in het 
achterwiel en werkt met een trapsensor. De ba erij zit in 
de bagagedrager en is eenvoudig uitneembaar om op te 
laden. 

Þ 7-speedÊShimanoÊTourneyÊderailleurversnelling 

Þ V-brakes 

Þ VasteÊvoorvork 

Þ AchterwielmotorÊBafang 

Þ 400WhÊba erijÊinÊbagagedrager,Êuitneembaar 

Þ DisplayÊinÊhetÊmiddenÊvanÊhetÊstuur 

Þ Ba erijlichten 

Þ Framemaat:Ê47cm 

Þ Opstaphoogte:Ê32cm 

Þ Kleur:ÊnaarÊkeuze* 
*(a ankelijkÊvanÊdeÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes) 
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E-KNEEFREE 
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E-ONUS 

De E-Onus is een prima fiets voor wie met een beperkt 
budget toch het comfort van een elektrische fiets wenst. 
Met 7 versnellingen en v-brakes beschikt deze over alle 
basics die u in de omgeving nodig hee . De motor zit in 
het achterwiel en werkt met een trapsensor. De ba erij zit 
in de bagagedrager en is eenvoudig uitneembaar om op 
te laden. Met 400Wh hee  u genoeg capaciteit voor uw 
dagelijkse rit naar het werk, of kleinere fietstochten. 

Þ 7-speedÊShimanoÊTourneyÊderailleurversnelling 

Þ V-brakes 

Þ VasteÊvoorvork 

Þ AchterwielmotorÊBafang 

Þ 400WhÊba erijÊinÊbagagedrager,Êuitneembaar 

Þ DisplayÊinÊhetÊmiddenÊvanÊhetÊstuur 

Þ Ba erijlichten 

Þ Framemaat:Ê48cm 
(VoorÊgroteÊpersonenÊkanÊditÊzekerÊgecompenseerdÊ
wordenÊviaÊdeÊzadelpenÊenÊaanpassingÊstuurpen.) 

Þ Kleur:ÊnaarÊkeuze* 
*(a ankelijkÊvanÊdeÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes) 



17 

 

E-ONUS 
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Over onze E-ONE/TWO/THREE lijn 

Middenmotor 
Þ ZeerÊnatuurlijkeÊondersteuningÊdankzijÊ

verschillendeÊsensoren:Ê 
snelheid,Êkracht,Êtrapfrequen e... 

Þ StabieleÊfiets 
Þ Vermogen:Ê250W 

Koppel:Ê85Nm 
Þ ExtreemÊkrach g,ÊookÊgeschiktÊvoorÊ

moeilijkereÊterreinenÊ(steileÊhellingen,Ê
onverhardÊterrein…) 

Þ WalkÊAssistÊfunc e 
Þ GeproduceerdÊinÊEuropa 

Display 
Þ MooiÊogendÊkleurendisplay 

Þ MontageÊinÊhetÊmiddenÊvanÊhetÊstuur,Ê
bedieningÊaanÊhetÊhandvat 

Þ 5Êondersteuningsniveaus 

Þ Fietscomputerfunc es:Êsnelheid,Ê 
afstand,Ê jd,Êtrapfrequen e,Ê 
vermogenÊvanÊmotorÊenÊfietser… 

Þ WeergaveÊvanÊdeÊba erijstatus 

Þ BedieningÊvanÊdeÊverlich ng,Ê 
ofÊautoma scheÊverlich ng 
(enkelÊvoorÊmodellenÊmetÊverlich ngÊopÊdeÊ 

fietsba erij) 
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Over onze E-ONE/TWO/THREE lijn 

Ba erij 

Þ HoogwaardigeÊLi-ionÊaccuÊmetÊlangeÊ
levensduurÊ(SamsungÊba erijcellen) 

Þ MontageÊinÊdeÊframebuis,Ê 
uitneembaar 

Þ 36V,Ê14,7Ah 

Þ Capaciteit:Ê533Wh 

Þ Ac eradius:ÊzieÊgrafiek* 

Þ GeproduceerdÊinÊEuropa 

*DeÊac eradiusÊisÊal jdÊa ankelijkÊvanÊ 
diverseÊomgevingsfactoren,Êzoals: 

· GewichtÊvanÊfietsÊenÊberijder 

· WeersomstandighedenÊ(wind,Ê 
temperatuur) 

· TerreinÊ(hellingenÊofÊvlakÊterrein,Ê
staatÊvanÊhetÊwegdek) 

· GebruikÊvanÊdeÊversnellingen 

· Condi eÊvanÊdeÊfietsÊ 
(goed/slechtÊonderhouden,Ê 
bandenspanning…) 

DezeÊgrafiekÊisÊdoorÊdeÊfabrikantÊvanÊdeÊ 
motorÊopgesteldÊonderÊstandaardomstandig-
heden:ÊvlakÊterrein,ÊgemiddeldeÊsnelheidÊ 
15Êkm/u,ÊgoedÊonderhoudenÊfiets,ÊfietserÊvanÊ
70kg... 
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Over het systeem 

ShimanoÊE5000ÊmotorÊ 
Þ Middenmotor:ÊmontageÊaanÊhetÊ

bracket 
Þ Vermogen:Ê250W;Êkoppel:Ê40Nm 
Þ BetrouwbareÊenÊintuï eveÊtrapon-

dersteuningÊdoorÊverschillendeÊsen-
soren 

Þ WalkÊassistÊfunc e:ÊondersteuningÊ
terwijlÊjeÊnaastÊdeÊfietsÊloopt Display 

Þ MontageÊaanÊhetÊlinkerhandvat 
Þ 3Êondersteuningsniveaus:Ê 

ECO,ÊNORMALÊenÊHIGH 
Þ Fietscomputer-func es:Ê 

snelheid,Êafstand 
Þ WeergaveÊvanÊac eradiusÊenÊ

ba erijstatus 

Ba erij 
Þ HoogwaardigeÊLi-ionÊaccuÊmetÊ

langeÊlevensduur 
Þ 1000ÊmaalÊopladenÊzonderÊnoe-

menswaardigeÊslijtage 
Þ Capaciteit:Ê400Wh 
Þ MontageÊinÊbagagedrager 
Þ Ac eradius:ÊzieÊtabel   ECO NORMAL HIGH 

400Wh 125Êkm 85Êkm 60Êkm 
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Over de Bafang achterwielmotor 

BafangÊachterwielmotor 
Þ MotorÊinÊhetÊachterwiel 
Þ Budgetvriendelijk 
Þ Vermogen:Ê250W 

Display 
Þ MontageÊinÊhetÊmiddenÊvanÊhetÊ

stuur,ÊschakelaarÊaanÊhetÊ 
linkerhandvat 

Þ 5Êondersteuningsniveaus 
Þ Fietscomputer-func es:Ê 

snelheid,Êafstand,Ê jd,Ê 
temperatuur 

Þ WeergaveÊvanÊba erijstatus 

Ba erij 
Þ Li-ionÊaccu 
Þ Capaciteit:Ê400Wh 
Þ MontageÊinÊbagagedrager 
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Ons aanbod voor bedrijven 

https://shop.fietsenphilsor.be  
-> Catalogus  
-> Elektrische fietsen 

Raadpleeg de actuele voorraad via 

Personalisatie 

DenktÊuÊeraanÊomÊbedrijfsfietsenÊaanÊteÊkopenÊvoorÊuwÊzaak?ÊOmÊinÊteÊze enÊ j-
densÊuwÊdagelijkseÊac viteitenÊofÊvoorÊhetÊwoon-werkverkeerÊvanÊuwÊwerknemers?Ê
DanÊbentÊuÊbijÊonsÊaanÊhetÊjuisteÊadres.ÊInÊprincipeÊkanÊelkÊmodelÊ(a ankelijkÊvanÊ
deÊbeschikbaarheidÊvanÊongelakteÊframes)ÊuitgerustÊwordenÊmetÊuwÊbedrijfslogoÊ
voorÊextraÊpubliciteit.ÊWeÊmakenÊsowiesoÊopÊvoorhandÊeenÊontwerp,ÊenÊonzeÊlakke-
rijÊdoetÊerÊallesÊaanÊomÊvoorÊhetÊbesteÊeindresultaatÊteÊgaan.ÊVraagÊonsÊgerustÊnaarÊ
deÊmogelijkheden. 

Leasing 

DoorÊsamenwerkingÊmetÊleasingmaatschappijenÊkunnenÊalÊonzeÊfietsenÊookÊviaÊlea-
singÊaangebodenÊworden.ÊAlsÊbedrijfÊbetaaltÊuÊeenÊvastÊbedragÊperÊmaand,Êwaar-
meeÊuÊopÊeenÊfiscaalÊzeerÊinteressanteÊmanierÊeenÊmilieuvriendelijkÊénÊgezondÊex-
traatjeÊvoorÊuwÊwerknemersÊkanÊvoorzien.ÊVraagÊonsÊookÊgerustÊnaarÊdeÊmogelijk-
heden. 


