Cargo modellen
Shorty ﬂatbed frame
Achter frame
Aluminium frame
26inch achterwiel
Design: Wytze van Mansum

L frame
Motor en batterij
Bosch Active / 45 Nm / 400 Wh
Bosch Performance / 60 Nm / 400 Wh
Bosch Performance CX / 75 Nm / 500 Wh
Maximale ondersteuning tot 25 km/h

epowered by

XL frame

NLD

XXL frame

De UrbanArrow Cargo is het meest efﬁciënte vervoermiddel om “the last mile” af te leggen.
Snel, ongevoelig voor ﬁles en groot genoeg om veel vracht te vervoeren. Daarnaast houdt
de Cargo de stad leefbaar, de ﬁets stoot geen uitlaatgassen uit en is heel stil in gebruik.
Daar kan geen bestelbus tegenop.
Deze UrbanArrow heeft een laadruimte van maar liefst 300 liter en kan tot 125 kg vracht
vervoeren. Dit betekent dat je op een snelle manier vracht door de stad kunt vervoeren.
Daarnaast is de ﬁets comfortabel in gebruik door toepassing van een traploos verstelbare
versnellingsnaaf in combinatie met elektrische ondersteuning door een Bosch motor. De ﬁets
is zeer wendbaar en heeft een laag zwaartepunt waardoor hij voor iedereen gemakkelijk te
berijden is. Voor je het weet ben je waar je moet zijn!

Cases
Uit passie voor eten begon Marleen voor
vrienden en familie te koken, maar al snel
kwam de vraag hoe ze de bestellingen gingen
bezorgen.

Marleen Kookt

www.marleenkookt.nl

“Aangezien de stad tussen vijf en zeven
helemaal dichtslibt was de auto geen optie, los
van de milieubelasting daarvan. Door de twee
wielen ben je erg wendbaar.” Ze hebben nu
twintig + elektrische bakﬁetsen in gebruik, de
bezorgers zijn allemaal studenten. “Die vinden
het fantastisch om te doen!“

TringTring verzorgt transport van eten,
boodschappen, bossen bloemen en
pakketten.
Via de app kun je eten en boodschappen
laten bezorgen van de beste delicatessen
winkels in Amsterdam.

TringTring

www.tringtring.nl

De Cyclo Plombier is gespecialiseerd in het
oplossen van sanitaire problemen.

ReCharge levert pakketjes van
koeriersbedrijven waaronder DHL; van
brieven tot aan ladingen van 100 kilo in de
drukke straten van Brighton & Hove (UK).

“De ﬁets is een eenvoudige manier om reis- en
parkeerkosten te verlagen en ik kan voor de
deur parkeren waardoor ik meer klussen per
dag kan uitvoeren.

Cyclo Plombier

www.cycloplombier.com

Wat is er mooier dan de dag beginnen en
eindigen zonder de stress van het reizen?
Hierdoor heb ik meer aandacht voor de klant!”

“We halen het voor je op en brengen het
naar je toe. Dat doen we op de ﬁets: zo
maken we de stad een beetje mooier.”

ReCharge

www.rechargecargo.co.uk

“Doordat de ﬁetsers met elkaar in contact
staan, kunnen we zeer efﬁciënt omgaan
met niet thuis leveringen. Hierdoor kunnen
voor onze klanten de kosten terugdringen
en snijden in hun carbon footprint.
Daarnaast zijn onze ﬁetsen een opvallende
verschijning wat mogelijkheden biedt voor
adverteerders.“

Shorty Flatbed

Maten
Laadgewicht
Gewicht ﬁets (zonder bak)
Bereik
Remmen
Kleuren

Lengte 206 cm / Platform L 64 cm x B 56 cm
tot 85 kg, maximaal 200 kg inclusief berijder en ﬁets
38 kg
Gemiddeld 65 km
Standaard met Shimano roller-brake
Zwart en wit, speciale kleur op aanvraag

Shorty Tool box explorer

Shorty Pizza box

Shorty bag

Buitenmaat
Binnenmaat

L 65 x B 52 x H 24 cm
L 58 x B 44 x H 22 cm

Buitenmaat
Binnenmaat

L 60 x B 54 x H 42 cm
L 46 x B 46 x H 33 cm

Afmetingen

L 42 x B 51 x H 44 cm

Volume
Gewicht
Kleur

56 L
7 kg
oranje

Volume
Gewicht
Kleuren

70 L
7,5 kg
zwart en rood

Volume

56 L

Kleuren

zwart en wit

Retail prijs

€ 250 (exclusief montage kit)

Retail prijs

€ 250 (exclusief montage kit)

Retail prijs

€ 145

Retail prijs Shorty Flatbed
Lease prijs per maand

vanaf € 3390 (Bosch Active 400Wh batterij en
NuVinci N380 versnellingsnaaf)
vanaf € 102 excl. btw o.b.v. 36 maanden

Cargo L Flatbed

Maten
Laadgewicht
Gewicht ﬁets (zonder bak)
Bereik
Remmen
Kleuren

Lengte 206 cm / Platform L 69 x B 70 cm
tot 125 kg, maximaal 275 kg inclusief berijder en ﬁets
43 kg
Gemiddeld 55 km
Standaard met Shimano hydraulische schijfremmen
Zwart en wit, speciale kleur op aanvraag

Cargo Flightcase L
Buitenmaat
Binnenmaat
Volume
Gewicht

L 96 (boven) / 70 (onder) x B 70 x H 60,5cm
L 94 (boven) / 67 (onder) x B 65 x H 56,5 cm
300 L
15 kg

Self locking (slam action)
Retail prijs

€ 1400

Optie

Een verdieping halverwege + €100 (zie foto linksboven)

Aluminium box

Retail prijs Cargo L
Lease prijs per maand

Buitenmaat
Opening
Volume
Gewicht

L 100 (boven) / 68 (onder) x B 55 x H 65 cm
L 71 cm x B 46 cm
260 L
17 kg

Kleuren

zwart en wit

Retail prijs

€ 1400

vanaf € 3690 (Bosch Performance 400Wh batterij, NuVinci N380 versnellingsnaaf en
Shimano hydraulische schijfremmen)
vanaf € 111 excl. btw o.b.v. 36 maanden

Cargo XL Flatbed

Maten
Laadgewicht
Gewicht ﬁets (zonder bak)
Bereik
Remmen
Voorvork
Kleuren

Lengte 289 cm / Platform L 91 x B 70 cm
Tot 125 kg, maximaal 275 kg inclusief berijder en ﬁets
46 kg
Gemiddeld 45 km
Standaard met Shimano hydraulische schijfremmen
Standaard met verende voorvork
Zwart en wit, speciale kleur op aanvraag

Cargo Flightcase XL

Aluminium box XL

Buitenmaat
Binnenmaat
Volume
Gewicht

Buitenmaat

L 124 (boven)/ 87 (onder) x B 67 x H 75 cm
L 122 (boven)/ 85,5 (onder) x B 62 x H 72 cm
525 L
23 kg

Volume
Gewicht

L 120 (boven)/ 85,5 (onder) x
B 62 x H 72 cm
420 L
24 kg

Self locking (slam action)

Kleur

zwart en wit

Retail prijs

€ 1600

Retail prijs

€ 1600

Optie

Een verdieping halverwege + € 150

Cargo Slider Box XL
Buitenmaat L 96 x B 67 x H 92cm
Binnenmaat L 92 x B 61 x H 78cm
440 L / 6 Eurokratjes
Volume
(L 60 cm x B 40 cm x H 24 cm)
23,5 kg
Gewicht
Retail prijs

1 deur € 2100
2 deuren € 2500

Optie

Een verdieping halverwege + € 284

Retail prijs Cargo XL
Lease prijs per maand

Cargo Cool box XL
Buitenmaat
Binnenmaat
Isolatiewaarde
Volume
Gewicht

L 92 x B 72,5 x H 66,5cm
L 80,5 x B 61,5 x H 55 cm
0,035 W/mk
280 L
27 kg

Retail prijs

€ 2350

De kist is gemaakt van 5 cm sandwichconstructie
van polypropyleen en schuim. De afwerking van de
buitenkant is gemaakt van aluminium en roestvrij staal.
Het is een passieve koeler, koelen kan met zakken
ijs en gedroogd ijs. Desgewenst kan er een reling op
gemonteerd worden.

vanaf € 4290 (Bosch Performance 400Wh batterij, NuVinci N380 versnellingsnaaf en
Shimano hydraulische schijfremmen)
vanaf € 125 excl. btw o.b.v. 36 maanden

Cargo XXL Flatbed

Maten
Laadgewicht
Gewicht ﬁets (zonder bak)
Bereik
Remmen
Voorvork
Kleuren

Lengte 336 cm Platform L 130 x B 70 cm
tot 125 kg, maximaal 275 kg inclusief berijder en ﬁets
49 kg
Gemiddeld 35 km
Standaard met Shimano hydraulische schijfremmen
Standaard met verende voorvork
Zwart en wit, speciale kleur op aanvraag

Cargo Flightcase XXL

Cargo Slider Box XXL

Buitenmaat

Buitenmaat
Binnenmaat
Volume

L 167 (boven) / 130 (onder) x B 67
x H 75 cm
Binnenmaat L 165 (boven) / 127,5 (onder) x B 62
x H 72 cm
Volume
700 L
Gewicht
28 kg
Self locking (slam action)
Retail prijs

€ 1800

Optie

Een verdieping halverwege + € 200

Gewicht

L 130 x B 67 x H 92 cm
L 126 x B 61 x H 84 cm
650 L / 9 Eurokratjes
(L 60 x B 40 x H 24 cm)
28 kg

Retail prijs

1 deur € 2350
2 deuren € 2750

Optie

Een verdieping halverwege
+ € 315

Zakelijke voordelen
Naast de gebruikelijke voordelen van de elektrische ﬁets heeft de Cargo ook een heleboel zakelijke
pluspunten. Lage afschrijving en lage kilometerprijs, gunstige leasetarieven, een grote actieradius.
Ondanks zijn snelheid heeft de bestuurder geen scooterrijbewijs nodig. Maar er is nog meer. De Cargo is
een opvallende verschijning in de stad; ideaal dus om je bedrijf ook onderweg mee te promoten.
De verschillende boxen zijn gemakkelijk te voorzien van jouw logo of reclames.

Retail prijs Cargo XXL
Lease prijs per maand

vanaf € 4490 (Bosch Performance 400Wh batterij, NuVinci N380 versnellingsnaaf en
Shimano hydraulische schijfremmen)
vanaf € 130 excl. btw o.b.v. 36 maanden

Speciﬁcaties
Het Nederlandse ﬁets merk Urban
Arrow heeft de transport ﬁets opnieuw
uitgevonden: een vernieuwend
ontwerp, lichtgewicht frame, veilige
en comfortabele materialen samen
met A-merk componenten zoals de
krachtige trapondersteuning van
het Duitse Bosch, Shimano remmen
en NuVinci versnellingsnaaf.
Mede hierdoor was Urban Arrow de
winnaar van een Eurobike Award
2010 en de ISPO Award in 2013. Het
eerste model is ontworpen voor
gezinnen met jonge kinderen die
een groen en betaalbaar alternatief
willen voor hun tweede auto. Het
frame is modulair opgebouwd
waardoor er verschillende voor
frames aan het robuuste achter
frame gekoppeld kunnen worden.
Hierdoor is het mogelijk meerdere
modellen te conﬁgureren.
Urban Arrow staat voor Smart Urban
Mobility!

Design
Wytze van Mansum

Voor- en achterwiel
20 inch resp. 26 inch

Kleuren
Zwart en wit, speciale kleur op aanvraag

Banden
Schwalbe Big Apple Plus

Snelheid
Maximale ondersteuning tot 25 km/h

Versnelling
NuVinci N380

Motor en Batterij
Bosch Active / 45 Nm / 400 Wh
Bosch Performance / 60 Nm / 400 Wh
Bosch Performance CX / 75 Nm / 500 Wh
Li-ION 36V

Spatborden
SKS

Bosch oplader
400 Wh 3,5 uur
500 Wh 4,5 uur
Voorvork
Staal
Frame
Aluminium

Optie
Reclame stickers
Flight case L en aluminium kist
beide kanten € 225
Flight case XL en aluminium kist
beide kanten € 300
Alle prijzen zijn inclusief 21 % btw,
met uitzondering van de
leaseprijzen.
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