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In deze brochure laten we 
je kennis maken met onze 
elektrische bakfietsen, die 
schoon, snel, veilig en stijlvol 
zijn. Blader door de opties en 
de technische specificaties en 
ontdek welke accessoires er zijn 
om je Urban Arrow compleet 
te maken. Ondertussen stellen 
we je graag voor aan een paar 
tevreden rijders. Let’s go!
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Leuk je te  
ontmoeten

Ieder stadsmens gelooft 
dat zijn of haar stad de fijnste 
plek ter wereld is om te wonen. 
En terecht! Bij Urban Arrow 
houden we net zoveel van de drukte 
en bedrijvigheid als jij. De oude 
straten met hoge panden, waar 
altijd iets nieuws te ontdekken 
valt. Maar bovenal hoe je in de stad 
meerdere dingen tegelijk kunt zijn: 
een ouder, carrièretijger, shopping 
pro of barhopper - allemaal op 
dezelfde dag. 

SMART URBAN MOBILITY 
We willen dat steden mooi 
en leefbaar blijven. Daarom 
definiëren we een compleet nieuwe 
transportcategorie: Smart Urban 
Mobility. 

We zien hoe straten overbelast 
raken en tegelijkertijd zien 
we de groeiende behoefte om 
luchtvervuiling (snel) tegen 
te gaan. Door het laadvermogen 
van een auto en de wendbaarheid 
van een e-bike te combineren, 
creëren we het ultieme voertuig 
om alles wat je dierbaar is van A 
naar B te brengen - en daar voorbij. 
Schoon, veilig, stijlvol en snel. 

Klaar om je dag in beweging 
te zetten? Kies de Urban Arrow  
die bij je past en neem je kids,  
boodschappen, hond of 
gereedschap -of alles tegelijk - 
met je mee. Schiet langs de files  
en parkeer waar je wil. Geniet van 
elk hoekje van de stad en elke 
minuut van je dag. Zonder uitstoot 
of een druppeltje zweet.
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Een slim  
ontwerp

Fietsfanaten

“Ik probeer altijd iets nieuws  
te bedenken wat écht innovatief is,  
iets dat nog nooit is ontworpen.”

Bij Urban Arrow willen 
we koploper zijn in stedelijke 
mobiliteit. Onze designfilosofie 
is helder en gewaagd: always 
ahead. We passen deze filosofie 
toe sinds de eerste Urban Arrow 
werd gemaakt in 2010. Met als 
doel om het stedelijke voertuig van 
de toekomst te bouwen, zijn we 
begonnen met het ontwerpen van 
een elektrische bakfiets die je nooit 
in de steek laat en makkelijk te 
hanteren is in het verkeer. Robuust, 
maar wendbaar. Duurzaam en toch 
licht. Het resultaat is ons iconische 
aluminium frame. Na meerdere 
jaren van optimalisatie zijn we er 
trots op dat dit ontwerp in essentie 
hetzelfde is gebleven. 

VERANDERT MET JE MEE
We begrijpen dat je behoeften en 
die van je gezin na verloop van tijd 
veranderen. Daarom zijn alle Urban 
Arrows modulair. 
Dit geeft je de vrijheid om te kiezen 
tussen verschillende voorframes. 
Een box die groot genoeg is voor 
je kinderen, of misschien een 
compactere uitvoering. Alles is 
mogelijk. Net zoals je wensen, 
kan je fiets ook veranderen.

Always ahead betekent ook dat we 
willen dat je rit zo soepel mogelijk 
is. We zijn continu bezig met het 
ontwerpen van nieuwe fietsen 
en accessoires om je ervaring te 
optimaliseren. Zo hebben we een 
poncho ontwikkeld die je aan je 
regenhuif kunt vastmaken, zodat je 
altijd droogt blijft. We ontwikkelen 
het liefst zoveel mogelijk redenen 
om voor een bakfiets te kiezen. 
Geen smoesjes meer om de auto 
te pakken!

Wytze van Mansum, lead designer van de Urban Arrow Family

Design is de basis voor alles wat 
we doen. We hebben een Design & 
Development team bestaande uit 
zes (industriëel) ontwerpers met 
elk verschillende achtergronden 
en specialiteiten. Stuk voor stuk 
fietsfanaten die van hun hobby hun 
carrière hebben gemaakt. Door 
hun passie kunnen we snel 
trends identificeren en inzichten 
verwerven, zodat onze fietsen 
afgestemd zijn op jouw wensen.
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Maak van spitsuur  
het leukste uur met je  
Urban Arrow Family.

9
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Maak kennis met de Family: de nieuwste aanwinst van 
je gezin. Een die jou en je meest kostbare bezit brengt  

waar je moet zijn. Maak je geen zorgen meer over je drukke 
schema, over de kinderen die van hot naar her gebracht 
willen worden of de boodschappen die je nog moet doen.  

De snelheid en wendbaarheid van deze fiets zijn  
de perfecte match voor je hectische, stadse lifestyle.  

Met onze accessoires kun je de fiets upgraden naar de 
wensen van je gezin. Laat de auto thuis en zoef moeiteloos 

door de stad, of geniet van een uitstapje naar het bos of 
het strand. Maar pas wel op, één ritje en je bent verkocht!

De Urban Arrow Family
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DE BOSCH ACTIVE PLUS  beschikt over een 50Nm motor, een 400Wh batterij,  
Shimano rollerbrakes (onderhoudsvrij) en optionele  
hydraulische schijfremmen. Dit model is perfect 
voor vlakke steden en/of middelgrote ladingen. 

DE BOSCH PERFORMANCE  beschikt over een 65Nm motor, een 500Wh batterij 
en de Shimano Deore hydraulische schijfremmen, 
die een indrukwekkende remkracht bezitten. 
Dit model is perfect voor een glooiend landschap, 
heuvelachtige steden en/of zwaardere ladingen.

DE BOSCH PERFORMANCE CX  beschikt over een 75Nm motor, een 500Wh 
batterij en de Shimano Zee hydraulische 
schijfremmen met vier zuigers. Deze motor is 
oorspronkelijk ontwikkeld voor mountainbikes, 
dus als je zwaardere ladingen vervoert, of zelfs 
bergprestaties zoekt, dan heb je ze hier gevonden.

BOSCH MOTOR
De Family is uitgerust met een 
sterke en betrouwbare Bosch 
motor, die verkrijgbaar is in 
drie verschillende uitvoeringen. 
De Active Plus motor wordt 
geleverd met een 400Wh 
batterij en de Performance en 
Performance CX met een 500Wh 
batterij. Kies de motor die bij je  
behoeften en het landschap past.

ENVIOLO 
VERSNELLINGSSYSTEEM
De Enviolo Trekking 
(TR) en Cargo (CA) 
versnellingssystemen werken 
naadloos samen met de Bosch 
motor waardoor het schakelen 
vloeiend en moeiteloos aanvoelt. 
Geen ingewikkelde derailleur 
en nooit meer doortrappen of 
een vastlopende versnelling.

MAKKELIJKE INSTAP
We hebben aan beide kanten van de 
box een speciale instap gemaakt zodat 
je kinderen makkelijker in de Family 
kunnen klimmen. 

SCHIJFREMMEN
De Shimano Deore en de 
Shimano Zee zijn hydraulische 
schijfremmen en bezitten beide 
een indrukwekkende remkracht. 
De Deore remmen hebben twee 
zuigers en worden gecombineerd 
met de Performance motor. 
De Shimano Zee hebben vier 
zuigers en worden gecombineerd 
met de Performance CX.

ROLLERBRAKES
De stevige Shimano rollerbrakes 
zorgen voor een zeer soepele 
remervaring die je fiets zacht en 
veilig tot een volledige stilstand 
brengt.

DRIEPUNTSGORDEL
De Family wordt 
geleverd met een 
stevige en verstelbare 
driepuntsgordel. 
Hiermee kun je je 
kinderen tijdens de rit 
goed insnoeren, zodat jij 
je volledig op de weg kunt 
concentreren. Let op: 
(jonge) kinderen hebben 
wat hulp nodig met 
het vast- en losmaken 
van de gordel.

Highlights



BOX COVER

Het afdekzeil van de box bedekt 
je fiets netjes wanneer deze niet 
wordt gebruikt en beschermt 
deze tegen regen en rommel. 

PARKA

Deze parka beschermt je fiets 
tegen de elementen wanneer 
hij buiten staat. Wanneer je de 
parka niet gebruikt, kun je hem 
makkelijk terugvouwen in een 
kleine etui. 

REGENHUIF

De regenhuif houdt alles mooi 
en droog tijdens fietstochten 
op regenachtige dagen. 

VLOERMAT

Deze vloermat zorgt ervoor 
dat losse items op hun plaats 
blijven terwijl je rijdt en 
beschermt de onderkant van je 
box tegen krassen en andere 
beschadigingen.

PONCHO

Dankzij deze poncho heb je 
geen excuses meer om de auto 
te nemen. Verbind hem met de 
regenhoes met de klittenbandstrip 
om te allen tijde droog te blijven.

ACHTERDRAGER 

Je kunt het draagvermogen  
van je fiets verder verhogen  
met een achterdrager die 
bovendien compatibel is met  
de meeste kinderzitjes.

YEPP ADAPTER

Met deze adapter kun je de meeste 
kinderzitjes aan de onderkant van 
de box bevestigen, zodat je kind 
comfortabel en goed beschermt 
meerijdt.

BAGAGENET

Het ideale accessoire wanneer je 
je kettingslot of andere spullen 
bij je hebt die je liever niet in de 
box laat rammelen. Bevestig het 
net aan de bodemplaat en de 
zijkant van de box.

MAXI-COSI ADAPTER

Breng je baby veilig mee met 
de in hoogte verstelbare en 
geveerde Maxi-Cosi adapter.

STICKER

Heb je een boodschap te 
verkondigen? We kunnen een 
sticker met jouw reclame op de 
zijkant van je fiets aanbrengen. 
Zo krijg je overal aandacht voor 
je bedrijf.

EXTRA BANK

Dankzij deze extra bank kunnen 
de vriendjes van je kinderen 
altijd meerijden.

EN MEER...

Onze designafdeling is constant 
bezig met het verbeteren van 
onze fietsen en het ontwikkelen 
van nieuwe functionaliteiten 
en accessoires. Als je vindt 
dat er nog iets ontbreekt in 
ons assortiment, dan horen 
we dat graag!

Accessoires

1514
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‘Toeristen die ons door de stad zien cruisen met  
een bakfiets vol met kinderen geloven hun ogen niet’.

Johan werkt bij de Amsterdam Design Factory.  
In het weekend gaat hij graag met zijn gezin picknicken in het park. 

“We hebben er bewust voor gekozen om geen auto in de stad te hebben,  
omdat het zo’n gedoe is en heel veel geld kost. Onze Urban Arrow  

is daarentegen erg handig; hij is snel, relatief goedkoop en absoluut de 
investering waard. Omdat hij elektrisch is, is ons bereik aanzienlijk vergroot 

in vergelijking tot een gewone fiets. We hebben een jong gezin met twee 
kinderen. Eén van vier en de jongste is één. De oudste gaat net naar 

de basisschool. Het hebben van een Urban Arrow in de stad is een geweldige 
oplossing; we kunnen de kinderen overal mee naartoe nemen en zelfs 

hun vriendjes kunnen mee. Eerder bleven we dicht bij huis bij uitstapjes  
met de kinderen, maar nu gaan we vaak naar het park en bezoeken we zelfs 
het strand. We kunnen alles pakken wat we nodig hebben en als de kinderen 

moe zijn op de terugweg, doen ze gewoon een dutje. Het voelt gewoon 
geweldig om de stad in 30 minuten te doorkruisen. Daardoor voelt Amsterdam 

nog kleiner. En het is zoveel sneller dan het openbaar vervoer.  
Ik neem nooit meer de tram.”

#urbanarrow
#smarturbanmobility
#nosweat
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Laat je verrassen door  
de Urban Arrow Shorty:  
deze compacte reus  
kan meer aan dan je denkt.

19
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De Shorty is de perfecte fiets voor de stedelijke multitasker, 
die dingen te doen heeft, plaatsen wil bezoeken en  
die daarbij ook nog eens dingen mee wil nemen.  

Als je dagen gevuld zijn met vergaderingen, bezoeken 
aan de sportschool, een werklunch of een kop koffie 

op verschillende plekken in de stad, dan zit je goed met de 
Shorty. Hij brengt je naar je afspraken zonder enige moeite. 

Hij is snel, wendbaar en je zal verbaasd zijn hoeveel er in 
de bak past. Daarom noemen we hem onze compacte reus. 

De box is multifunctioneel: je kunt met hetzelfde gemak  
je kind of hond meenemen voor een ritje door de stad  

of juist samen even de stad ontvluchten en naar het bos  
of het strand gaan.

De Urban Arrow Shorty
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Highlights

ENVIOLO 
VERSNELLINGSSYSTEEM
De Enviolo Trekking (TR) en 
Cargo (CA) versnellingssystemen 
werken naadloos samen met 
de Bosch motor waardoor 
het schakelen vloeiend 
en moeiteloos aanvoelt. 
Geen ingewikkelde derailleur 
en nooit meer doortrappen of 
een vastlopende versnelling.

EPP BOX
De box van geëxpandeerd polypropyleen (EPP) biedt 
een laadvolume van 150 liter. Dat is nog eens opslag. 
De box verandert je fiets in een snelle, elektrisch 
aangedreven rugzak.

BOX VERDELER 
Dit accessoire verdeelt de boven- 
en onderkant van de box, zodat je 
gemakkelijk zwaardere voorwerpen 
kunt scheiden van je delicate 
spullen. 

DE ACTIVE PLUS  beschikt over een 50Nm motor, een 400Wh batterij 
en de onderhoudsarme Shimano rollerbrakes. 
Dit model is perfect voor vlakke steden en/of 
middelgrote ladingen. 

DE BOSCH PERFORMANCE  beschikt over een 65Nm motor, een 500Wh batterij 
en de Shimano Deore hydraulische schijfremmen, 
die een indrukwekkende remkracht bezitten. 
Dit model is perfect voor een glooiend landschap, 
heuvelachtige steden en/of zwaardere ladingen.

DE PERFORMANCE CX  beschikt over een 75Nm motor, een 500Wh batterij 
en de Shimano Zee hydraulische schijfremmen. 
Deze motor is oorspronkelijk ontwikkeld voor 
mountainbikes, dus als je zwaardere ladingen 
vervoert, of zelfs bergprestaties zoekt, dan heb je ze 
hier gevonden.

BOSCH MOTOR
De Shorty is uitgerust met een 
sterke en betrouwbare Bosch 
motor, die verkrijgbaar is in 
drie verschillende uitvoeringen. 
De Active Plus en Performance 
motoren worden geleverd 
met een 400Wh batterij en de 
Performance CX met een 500Wh 
batterij. Kies de motor die bij je 
behoeften en het landschap past. 
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ADAPTER KLEIN ZITJE

Met deze adapter kun je een 
klein kinderzitje aan de box 
bevestigen. Geschikt voor 
kinderen van 9 tot 36 maanden.

ADAPTER GROOT ZITJE

Met deze adapter kun je een 
groot kinderzitje aan de box 
bevestigen. Geschikt voor 
kinderen van 9 maanden tot 
6 jaar oud. 

BOX COVER

De box cover houdt alles netjes 
en droog op regenachtige dagen. 
op regenachtige dagen.

ACHTERDRAGER 

Je kunt het draagvermogen van 
je fiets verder verhogen met een 
achterdrager die compatibel is 
met de meeste kinderzitjes.

Accessoires

VERGRENDELBARE DEKSEL

Het deksel kan bevestigd worden 
aan de expanded polypropylene 
(EPP) box. Het maakt de box 
waterdicht en afsluitbaar, zodat 
je goederen veilig zijn als je de 
fiets wegzet.

SHORTY BEUGEL

Deze beugel fungeert als 
platform voor het bevestigen  
van kleine of grote adapters  
voor kinderzitjes. 

25
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‘Dankzij de Shorty ga ik vaker de stad uit  
voor inspiratie.’

Corrie werkt als arbocoördinator bij ziekenhuizen. 
In het weekend neemt ze de Shorty mee tijdens het fotograferen.

‘Ik vind het heerlijk om in Amsterdam te wonen. Het is een stad vol creativiteit.  
In mijn vrije tijd fotografeer ik maar ik hou ook van tekenen, schilderen 

en leren tassen maken. Ik ga er graag op uit om geïnspireerd te raken en 
vrienden op te zoeken. Daarom hou ik zo van deze fiets. Ik werd meteen 
verliefd op het design van de Shorty, maar zijn snelheid en veelzijdigheid 
trok me over de streep. maar zijn snelheid en veelzijdigheid trok me over 

de streep. Ik kan mijn fotografie-apparatuur makkelijk overal mee naartoe 
nemen als ik buiten de stad wil zijn. En even naar het meer fietsen om te 
ontspannen is ook zo gebeurd. Ik gebruik mijn Shorty zelfs als het regent.  
Het voelt alsof niets me meer tegenhoud om even naar buiten te gaan en 

de Shorty maakt me dan ook heel happy. En zelfs een beetje trots.  
Ik krijg veel energie van de fiets en ervaar een enorm gevoel van vrijheid.  

Het stimuleert me echt om nieuwe avonturen op te zoeken.

#urbanarrow
#smarturbanmobility
#nosweat
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Specificaties

Motor
Bosch Active Plus, 

Performance, Performance CX 
Bosch Active Plus, 

Performance, Performance CX 

Wielgrootte Achterwiel 26”  
Voorwiel 20”

Achterwiel 26”  
Voorwiel 20”

Batterij 400Wh of 500Wh 
(400Wh alleen bij Active Plus)

400Wh of 500Wh 
(400Wh alleen bij Active Plus)

Hub type Enviolo TR Trekking (Active Plus)
Enviolo CA Cargo (Performance & CX)

Enviolo TR Trekking (Active Plus)
Enviolo CA Cargo (Performance & CX)

Remmen Shimano rollerbrake of 
Deore schrijfrem (Zee alleen bij CX)

Shimano rollerbrake of 
Deore schrijfrem (Zee alleen bij CX)

Gewicht 51kg 46kg

Flatbed afmeting L 260cm x B 70cm x H 110cm L 203cm x B 70cm x H 110cm

Gemiddeld bereik in TURBO 40km*** 40km***

Max. totaal gewicht 275kg* 225kg*

Box grootte Boven L 74cm x B 60cm
Onder L 64cm x B 55cm L 66cm x B 48cm x H 72cm

Gemiddeld bereik Dual battery 80km 80km

Maximaal bereik in ECO 80km** 80km**

*gewicht inclusief rijder, box en fiets        **berekend voor lege box        ***berekend voor gemiddelde belasting

Family Shorty





Smart Urban Mobility

Je favoriete fietsenmaker

We willen dat steden mooi en leefbaar blijven. 
Door het laadvermorgen van een auto en de wendbaarheid 
van een e-bike te combineren, creëren we het ultieme 
voertuig om alles wat je dierbaar is van A naar B te brengen - 
en daar voorbij. Schoon, veilig, stijlvol, en snel.

Geprint op 
gerecycled 

papier

Contactweg 26
1014 BH Amsterdam
Nederland
service@urbanarrow.com
www.urbanarrow.com
+31 (0)20 672 29 68

Disclaimer: De inhoud van deze publicatie 
is aan verandering onderhevig. Er 
kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend aan deze publicatie. Producten 
die in deze publicatie zijn weergegeven, 
zijn mogelijk (nog) niet beschikbaar in je 
regio. 


