CITY

Zorgeloos rijplezier
Dutch ID ontwikkelt en bouwt al haar fietsen in Nederland
vanuit de overtuiging dat een Dutch ID mooi en oerdegelijk
moet zijn en tevens de beste rijeigenschappen moet bieden.
Fietsen op een Dutch ID is leuk en ontspannen!
Dutch ID is van mening dat haar fietsen ervoor zorgen dat
u vaker zult gaan fietsen en daardoor meer zult genieten
van deze vrijheid. Vandaar dat wij u uitnodigen om het
nieuwe fietsen te ontdekken.
Welcome to a new way of cycling
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Handbuilt in Holland
Dutch ID fietsen worden één voor één met de hand
gebouwd. Over de borging of smering van ieder boutje
of moertje is nagedacht. Intensieve kwaliteitscontroles
vormen de leidraad naar het hoogwaardige eindproduct
welke u van ons mag verwachten. Van ontwerp tot
assemblage besteedt Dutch ID veel aandacht aan kleine
details welke het grote verschil maken. Zo lopen alle
kabels netjes door het frame, gebruikt Dutch ID duurzame
bevestigingsdelen en zorgen we voor de juiste afstelling
van alle onderdelen. Voordat een Dutch ID fiets gereed is,
wordt iedere fiets onderworpen aan een grondige controle
zodat u kunt vertrouwen op topkwaliteit.
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SHIMANO STEPS

Elektronisch schakelen

Een Dutch ID met SHIMANO STEPS elektrische aandrijving
brengt u verder en comfortabeler dan ooit. SHIMANO STEPS
is een lichtgewicht middenmotor systeem met een krachtige lithium-ion accu en een intelligent accubeheersysteem.
De belangrijkste elektronica zijn ingebouwd in de aandrijfunit,
wat zorgt voor een betrouwbaar en weersbestendig systeem.
Door de aandrijfunit te integreren in de buurt van de bottom
bracket, komt het gewicht laag in het frame te liggen. Dat
maakt onze Dutch ID E-Bikes goed in balans en zeer prettig
hanteerbaar.

Een ware noviteit is de mogelijkheid voor elektronisch “Di2”
schakelen. Met een simpele druk op de knop schakelt u
nauwkeurig door de versnellingen heen. Soepel en zonder
enige moeite. In de “Auto” stand schakelt het systeem helemaal
automatisch voor u, lichter als u langzaam fiets, zwaarder als
u sneller gaat. Tijdens het schakelen is er slechts een fractie
nodig waarbij u minder kracht op de pedalen zet voordat de
volgende versnelling alweer klaar staat.

Aandrijfunit

Fietscomputer en bediening

- Lichtgewicht aandrijfunit, weegt slechts 3,2 kg, één van de
lichtste aandrijfunits op de markt
- Intelligente trapondersteuning voor een eenvoudig, natuurlijk
gevoel
- Walkassist voor ondersteuning wanneer u naast de fiets loopt

Accu
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- Uitneembare accu
- Hoogwaardige, lithium-ion accu met lange levensduur
- Hoge capaciteit 418Wh (36V, 11,6Ah)
of zelfs 500Wh (36V, 14Ah) optioneel te bestellen
- 1000 maal opladen zonder noemenswaardige slijtage
- Oplaadtijd ± 4 uur

- Eenvoudige bediening dankzij ergonomisch en intuïtief ontwerp
- Direct binnen bereik, u houdt uw handen gewoon aan het stuur
- Diverse ondersteuningsfuncties; Off, Eco, Normaal en High
- Indicatie gekozen versnelling (Di2)
- Fietscomputerfuncties zoals snelheid, gereden afstand
- Indicatie bereik/accu-indicatie

7

EEN ECHTE ALLESKUNNER
Deze E-Bike heeft een sportieve uitstraling maar biedt opvallend veel comfort. De
City is gericht op stadsgebruik en heeft
daarom een robuust frame, krachtige remmen, antilekbanden met veel grip en goede
verende voorvork en verende zadelpen. Het
SHIMANO STEPS middenmotor systeem is
perfect geïntegreerd in het frame waarin
ook de kabels netjes zijn weggewerkt. Met
dit gloednieuwe SHIMANO STEPS systeem
beschikt de City over krachtige, gecontroleerde en soepele ondersteuning. De City
is verder afgemonteerd met hydraulische
velgremmen van Magura en krachtige LED
verlichting. De accu capaciteit van ruim
400Wh staat garant voor een hoge actieradius.
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Specificaties
De City is verkrijgbaar in drie verschillende varianten:
de handgeschakelde “N8“, handgeschakelde “A8“ en de
elektronisch en automatisch schakelbare “N8 Di2“
Motor
Accu
Display
Versnellingen
Remmen N8 (Di2)
Remmen A8
Zadelpen
Stuurpen
Voorvork
Framematen
Banden
Verlichting
Kettingkast
Kleur
Gewicht

SHIMANO STEPS 250W / 50Nm
SHIMANO 418Wh of 500Wh*
SHIMANO STEPS LCD
Nexus 8, Alfine 8 of Nexus 8 Di2
Magura HS11 hydraulische velgremmen
Tektro Auriga hydraulische schijfremmen
Satori verend
Satori verstelbaar
Suntour NEX verend
D 48/53/58 cm – H 53/58 cm
Schwalbe energizer plus
Spanninga LED
Gesloten
Satin Black of Silver
± 22,2 kg (ex accu)
± 24,8 kg (incl accu)

*Optioneel
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OPTIMA CYCLES B.V.
BEVELAND 2
1948 RA BEVERWIJK
THE NETHERLANDS
MAIL: SALES@OPTIMA-CYCLES.NL
WWW.DUTCH-ID.NL

Alle beelden in deze brochure zijn eigendom van Optima
Cycles B.V. Wijzigingen in de modellen en uitvoeringen,
alsmede kleurverschillen tussen afbeeldingen en werkelijke kleuren onder voorbehoud. Aan deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure
mag worden overgenomen of gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Optima Cycles B.V. Copyright Optima
Cycles Trading B.V. Beverwijk - Holland

