CRUISE

Passie voor kwaliteit
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!
Door fietsen te ontwerpen die bijzonder stijf, duurzaam en
hoogwaardig afgemonteerd zijn, bieden Dutch ID fietsen
altijd het meeste rijplezier tegen het minste onderhoud.
#dutchidmomenten
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100% Hand built 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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Bosch Active Line Gen 3
Stil en ongelofelijk effectief: een Dutch ID met de Bosch
Active Line aandrijving biedt u een uniek, natuurlijk en
ontspannen rijgevoel.

Vrienden bezoeken, genieten van de natuur en frisse lucht
of onbekommerd boodschappen doen, de Active Line Plus
ondersteunt u krachtig tijdens al uw tochten.

Ontspannen onderweg, de Active Line levert een gedoseerde
ondersteuning en zorgt tegelijkertijd voor een uiterst
aangenaam rijgevoel. De lichte en elegante uitstraling en
de harmonieus gedoseerde versnelling maakt de Active Line
geschikt voor iedereen die onbekommerd wil genieten.

Het essentiële Purion display en de eenvoudig te bedienen
Intuvia, de verschillende Bosch-boordcomputers ondersteunen u exact in de mate die u wenst. Het begint bij het
beschikbaar stellen van de belangrijkste rijgegevens en eindigt
bij het schakeladvies.

Active Line - 40Nm

Fietscomputer Purion

- Biedt u een stil, natuurlijk en ontspannen rijgevoel tot 25 km/h.
- Een lichtgewicht aandrijfunit, compact en soepel.
- De eenvoudig activeerbare loopondersteuning ondersteunt
u tot 6 km/h.

- Gemakkelijke en efficiënte bediening.
- 4 ondersteuningsstanden Eco, Tour, Sport en Turbo.

Active Line Plus - 50Nm
- De stille, kleine en toch krachtige drive unit levert een
harmonieus-dynamische versnelling tot 25 km/h.
- Intelligente trapondersteuning voor een betrouwbaar en
natuurlijk gevoel.
- De loopondersteuning ondersteunt tot 6 km/u.

Fietscomputer Intuvia
- Intelligente en overzichtelijke bediening.
- 4 ondersteuningsstanden Eco, Tour, Sport en Turbo.

PowerPack
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Uitneembare accu, tevens direct oplaadbaar in de E-Bike
Hoogwaardige, lithium-ion technologie met lange levensduur
Hoge capaciteit 400Wh (36V, 11Ah)
Optioneel verkrijgbaar 500Wh (36V, 13,4Ah)
Oplaadtijd +/- 3,5 uur
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ONTSPANNEN ONDERWEG
De moderne en comfortabele Cruise met stille middenmotor. Door de comfortabele zithouding, de lichtgewicht
frame constructie, lage instap en de stille motor gaat
u ontspannen op pad. De Bosch Active Line Gen 3 is
geluidsarm en levert een gematigd gedoseerde ondersteuning
en zorgt tegelijkertijd voor een uiterst aangenaam rijgevoel.
De keuze in motor en display zorgen ervoor dat u de fiets
kunt afstemmen op uw wensen. Geheel in lijn met de visie
van Dutch ID is de Cruise afgemonteerd met hoogwaardige
fietsonderdelen zoals krachtige hydraulische velgremmen,
antilekbanden en krachtige geïntegreerde LED verlichting.

MET HET NUVINCI HARMONY SYSTEEM
Ooit zo’n heerlijk ontspannen rijervaring beleefd als met
de Cruise N380H? U wilt niet meer anders! De NuVinci
versnellingsnaaf heeft een vloeiende overgang van een
oneindig aantal versnellingen. In de automatische stand zal
het Harmony-systeem zelf de overbrengingsverhoudingen
aanpassen zodat u de gewenste cadans kunt vasthouden
en zorgeloos zult genieten. Verbazingwekkend intuïtief
en simpel.
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Specificaties
De Cruise is verkrijgbaar in drie verschillende varianten: de “N7“ met een 7-speed versnellingsnaaf, de “N8“ met 8-speed versnellingsnaaf en de “N380H” met een elektronisch en vloeiend
geschakelde NuVinci 380 Harmony versnellingsnaaf. Het grootste verschil tussen deze drie varianten is het type motor en display, waarbij de “N7” is uitgevoerd met Bosch Active3 in combinatie
met het Purion display en de “N8/N380H” Bosch Active3+ in combinatie met het Intuvia display.

Cruise N7
Motor
Display
Versnellingen

Bosch Active Gen 3: 250W / 40Nm
Bosch Purion zijdisplay
SHIMANO Nexus 7

Accu
Remmen
Zadelpen
Stuurpen
Voorvork
Framematen
Banden
Verlichting
Kettingkast
Kleur
Gewicht

Bosch 400Wh of 500Wh*
Magura HS11 hydraulische velgremmen
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 White
± 22,0 kg (ex accu)
± 25,0 kg (incl accu)

*Optioneel
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Cruise+ N8 / Cruise+ N380H
Motor
Bosch Active Gen 3 Plus: 250W / 50Nm
Display
Bosch Intuvia LCD
Versnellingen SHIMANO Nexus 8 (Cruise+ N8)
NuVinci N380 Harmony (Cruise+ N380H)
Accu
Bosch 400Wh of 500Wh*
Remmen
Magura HS11 hydraulische velgremmen
Zadelpen
Satori verend
Stuurpen
Satori verstelbaar
Voorvork
Suntour NEX verend
Framematen D 48/53/58 cm – H 53/58 cm
Banden
Schwalbe energizer plus
Verlichting
Spanninga LED
Kettingkast
Gesloten
Kleur
Satin Black of White
Gewicht
± 22,0 kg (ex accu)
± 25,0 kg (incl accu)
*Optioneel
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OPTIMA CYCLES B.V.
BEVELAND 2
1948 RA BEVERWIJK
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MAIL: SALES@OPTIMA-CYCLES.NL
WWW.DUTCH-ID.NL

Alle beelden in deze brochure zijn eigendom van Optima
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