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“Phatfour is een jong bedrijf dat 
een nieuwe categorie fiets in de 
markt zet. Met een onconventionele 
e-bike laat zij ons kennis maken met 
de fatbike. Fietsen van Nederlands 
Vakmanschap met een rauw design.

Phatfour is opgericht door drie 
vrienden uit Amsterdam met een 
gezamenlijke passie voor voertuigen 
& design. Waar eerst in hun eigen 
garage motoren werden omgebouwd 
tot caferacers, is er nu een gehele 
productielijn opgezet om deze 
e-bike in Nederland te maken!”

OVER ONS H A N D G E M A A K T E
E L E K T R I S C H E  V O E R T U I G E N

SCAN ME
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RAUW DESIGN

De Phatfour e-bikes: “De vervanger 
van de scooter met blauwe plaat. 
Duurzaam, maar ook rebels.”

Met de Bafang 250 Watt achterwiel 
motor ben je als eerste weg bij het 
stoplicht en met zijn grote accu kan 
je kilometers ver rondscheuren door 
de stad, met een snelheid van 25 km 
per uur.

Phatfour heeft mooie opties 
ontwikkeld, die het leven net een 
beetje aangenamer maken. denk aan 
een bak voor je slot, twee persoons 
zadel en transportrekjes.

DE E-BIKE

Bereik: 
470Wh: 35 km (full power) – 55 km 
(economy mode) 
630Wh: 50 km (full power) - 77 km 
(economy mode)

Verwisselbare accu
42V, 2A - 5 uur voor volledige lading - 
80 minuten voor 50% lading

Gewicht 25kg, Zadel Handgemaakt skai 
leer, Versnellingen Shimano 7 speed 
versnellingen, Remmen 180mm Tektro 
schijfremmen Banden 20” x 4” inch 
Kenda fat tires

SPECS

“PHATFOUR. Een mooi 
geslaagd product!”

- BRAM VAN DIJK,  BRIGHT

De elektrische fietsen van Phatfour 
worden gebouwd met hoogwaardig 
Nederlands staal. Bewerkt met de 
modernste buigmachines en gelast in 
speciaal ontworpen lasmallen. 

Nederlandse vakmannen assembleren 
de elektrische fiets en maken 
hem gereed voor een persoonlijke 
bezorging.


