100% Hand Built in Holland
Passie voor kwaliteit
Dutch ID is een van de weinige merken die haar E-bikes in
Ne d e r l a n d o n t w i k ke l d e n a s s e m b l e e r t . S i n d s 2 0 1 1
produceren wij in Beverwijk bijzonder betrouwbare E-bikes
van uitstekende kwaliteit.
De Dutch ID E-bikes worden met de hand gebouwd door
een gepassioneerd team van vakmensen. Voordat een Dutch
ID fiets gereed is, wordt iedere fiets onderworpen aan een
grondige controle, zodat u kunt vertrouwen op topkwaliteit.
De kennis en ervaring van onze ingenieurs en monteurs
staan ervoor garant, dat u een hoogwaardige E-bike krijgt
die op alle vlakken weet te overtuigen: ergonomie, stijfheid,
comfort en natuurlijk de uitstekende rijeigenschappen. Dutch
ID ontwikkelt duurzame E-bikes met het meeste rijplezier
tegen het minste onderhoud.
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Hollands Design
Dutch ID heeft als kernactiviteit het ontwikkelen van
E-bikes. Deze E-bikes worden ontworpen met de Hollandse
nuchterheid en degelijkheid. Daarom zijn alle fietsen
voorzien van middenmotoren, naafversnellingen en een
dichte kettingkast.
Dutch ID frames worden speciaal ontworpen en getest voor
E-bikes. Al bij de eerste schetsen wordt rekening gehouden
met de integratie van alle elektronica en het plaatsen van
de middenmotor. De juiste afstemming tussen het gewicht,
de stijfheid en de sterkte van het frame zorgen voor het
hoogste rendement van uw E-bike.
De Dutch ID E-bikes passen in het alledaagse leven waarin
u waarde hecht aan een elektrische fiets die weinig
onderhoud vergt, comfortabel rijdt en waar u van geniet!
#dutchidmomenten
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Bosch Active Line Plus Gen 3
Stil en ongelofelijk effectief: een Dutch ID met de Bosch Active
Line Plus aandrijving biedt u een uniek, natuurlijk en sportief
rijgevoel.
De Active Line Plus levert een krachtige ondersteuning en
zorgt tegelijkertijd voor een uiterst aangenaam rijgevoel. De
harmonieus gedoseerde ondersteuning maakt de Active Line
Plus geschikt voor iedereen die onbekommerd wil genieten.
Vrienden bezoeken, ritjes van en naar werk of milieubewust
naar de sportschool, de Active Line Plus ondersteunt u krachtig
tijdens al uw tochten.
Met de Intuvia boordcomputer bedient u uw E-bike gemakkelijk en intuïtief, direct op het display of via het lossebedieningselement op het stuur. Het uitstekend afleesbare display
informeert u over alle belangrijke functies, zoals uw actieradius
en snelheid. Met het schakeladvies trapt u altijd in de juiste
versnelling; dat ontziet de accu en vergroot uw actieradius.
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Active Line Plus
- 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.
PowerTube 500Wh
- Perfect geïntegreerd in het frame
- Uitneembare accu, tevens direct oplaadbaar in de E-Bike
- Hoogwaardige, lithium-ion technologie met lange levensduur
- Hoge capaciteit 500Wh (36V, 13,4Ah)
- Oplaadtijd +/- 4,5 uur
Intuvia
- Intelligente, eenvoudige en overzichtelijke bediening.
- Goed leesbaar bij alle lichtverhoudingen, zelfs in het zonlicht
- 4 ondersteuningsstanden Eco, Tour, Sport en Turbo.
- Binnen twee stappen activeert u de loopondersteuning
tot 6 km/u.
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DYNAMISCH EN KRACHTIG
De Infinity brengt luxe, comfort en rijplezier naar een nieuwe
dimensie. Het moderne design straalt zelfverzekerdheid en
sportiviteit uit. Zijn karaktervolle design verraadt dat dit
model zich richt op degene met een sportieve en actieve
levensstijl. De Infinity koppelt de beste rijeigenschappen
aan de meeste geavanceerde E-Bike technologieën. De
kleine en elegante Bosch Active Line Plus motor zorgt voor
een krachtige ondersteuning tot 25 km/h. Met features en
innovaties zoals de geïntegreerde Bosch PowerTube accu
met 500Wh, 40 Lux high-power ledverlichting en de 50mm
Schwalbe banden is de Infinity klaar voor de toekomst. Zo
ontstaat een heerlijk dynamisch rijdende E-bike met een
tijdloze uitstraling.
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Speciﬁcaties
Dutch ID Aluminium
smooth-weld frame

Infinity Alfine 8
Framematen
Ds 48/53 cm
H 53/58 cm
Kleur
Matte dark blue

Satori
verende zadelpen

Gewicht
± 23,9 kg (excl accu)

Geïntegreerd laadpunt

Shimano Alfine
8 speed versnellingsnaaf
Bosch Active Plus
250W / 50Nm
Gesloten
kettingkast
Schwalbe
Marathon GT 50mm
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Bosch Intuvia Display

Shimano Alfine
Rapidfire Shifter

Verstelbare stuurpen

Spanninga high-power
led 40 Lux wide beam
Uitneembare Bosch
PowerTube Accu 500Wh
Suntour NEX
verende voorvork
Shimano Deore
hydraulische schijfremmen
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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 BV. 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

