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Innovatieve
wereldspeler

GIANT

Giant Stores
Wil je vrijblijvend een proefrit maken? Een goed advies? 

Of kennis maken met het volledige aanbod van Giant? Dat 

kan in een van de twintig Giant Stores, verspreid over het 

hele land. Ook kun je hier terecht voor professioneel on-

derhoud - voor alle merken en modellen - in moderne 

werkplaatsen met deskundige monteurs. Daarnaast heeft 

Giant een netwerk van meer dan 400 dealers. Kijk voor 

meer informatie en de dichtstbijzijnde vestiging op 

www.� etsvanzelf.nl
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giant e-bike
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Sportief, innovatief, en zeker 
ook elektrisch: giant is van 

alle markten thuis. Maar meer 
bijzonder is misschien wel 

het feit dat ze als enige grote 
fietsfabrikant controle hebben 
over het productieproces van 

de tekentafel tot de dealer. 
Met als laatste meesterwerk 

de spiksplinternieuwe en 
elektrische giant elegance.
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GIANT E-BIKE

De cijfers zijn reusachtig en doen me duizelen. 
Giant (what’s in a name?) produceert zo’n ze-
ven miljoen � etsen per jaar en verkoopt deze in 
ruim 80 landen. Het zijn aantallen waarvan de 
Taiwanese oprichter King Liu in 1972 nooit van 
had durven dromen. Van een bescheiden begin 
met 3000 � etsen per jaar is Giant echter uitge-
groeid tot de grootste � etsproducent ter wereld. 
Met tien fabrieken in China, Taiwan én Neder-
land. Speci� eker: op een strategische locatie 
langs de snelweg bij Lelystad, omringd door 
polderlandschap. Vanaf 1996 assembleren en 
distribueren ze vanuit Flevoland alle � etsen 
voor de Nederlandse en Europese markt. Want 
als je in Nederland een � ets kunt verkopen, is 
dat een veelbelovend vooruitzicht.

Innovatieleider

Gezien onze unieke � etscultuur geen gekke 
gedachte. Met meer � etsen dan inwoners 
vormt ons land de ideale speeltuin voor � etsfa-
brikanten. Bijna iedereen rijdt rond op een 
tweewieler, waarbij steeds meer mensen kie-
zen voor de elektrische variant. De technologi-
sche ontwikkelingen volgen elkaar dan ook in 
rap tempo op. Een kolfje naar de hand van Gi-
ant, dat bekend staat als innovatieleider op 
� etsgebied. En dat als pioniers in aluminium-
technologie en carbon frames jaloersmakend 
veel technische kennis in huis heeft. De voor-
oplopende rol bij de doorontwikkeling van de 
e-bike is een jasje dat Giant als gegoten zit.

Giant Elegance

Met de Giant Lafree rolde al in 1999 de eerste 
e-bike de fabriek uit. Een mooi model, maar 
sindsdien is er aardig gesleuteld aan de elektri-
sche � ets. De Giant Twist vormde in 2007 de 
opvolger, voorzien van voornaafmotor. Enkele 
jaren later brachten ze de succesvolle Giant 
Prime uit, een sportief model met als bijzonder 
kenmerk de Yamaha middenmotor. Een samen-
werking die bevalt, want ook in het allernieuw-

ste model zit deze onmisbare hulp. Maar de 
Giant Elegance (verkrijgbaar medio maart) 
heeft meer troeven. Van een comfortabele zit-
houding tot een stabiele wegligging en van 
luxe onderdelen tot de laatste technologische 
snufjes. En net als bij alle andere � etsen heb je 
als eerste gebruiker levenslang garantie op het 
frame.

Recreatief en dagelijks gebruik

Lang niet iedereen heeft hetzelfde doel voor 
ogen bij de aankoop van een nieuwe e-bike. 
Om aan de verschillende behoeften te voldoen, 
heeft Giant een uiteenlopend aanbod elektri-
sche � etsen. Ben jij van het ruige werk? Scheu-
ren door de bossen of op volle snelheid door 
het land? Dan biedt de sportieve collectie uit-
komst. De Dirt-E elektrische mountainbike 
wordt jouw beste vriend tijdens je gezwoeg 
door de blubber. En met snelheden tot 45 kilo-
meter per uur is de Quick-E Speed Pedelec 
perfect om lekker uit te razen. Voor het dage-
lijks gebruik zijn de comfortabele modellen van 
de Ease-E, Prime en Elegance waarschijnlijk 
een logischere keuze.

Dromen

Zo is er voor elke consument een geschikte 
� ets te vinden. Van jong tot oud en van recrea-
tief tot sportief. En door het continue proces 
van productontwikkeling en het gebruik van 
hoogwaardig kwaliteitsmateriaal blijft Giant 
streven naar perfectie. Ook bij � ets nummer 
7.364.122. En wie weet maakt King Liu de 
81-jarige nog wel de grens mee van acht mil-
joen � etsen per jaar. Er moet wat te dromen 
overblijven. •

Giant 
produceert 
zo’n zeven 
miljoen 
� etsen 
per jaar 

 De Dirt-E mountainbike 

heeft een geïntegreerd 

accupakket

De Elegance is het 

model speciaal voor 

de Nederlandse 

markt ontwikkeld.
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