TOUR EVO
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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.

4

5

Bosch Active Gen 3
Stil en ongelofelijk effectief: een Dutch ID met de Bosch
Active Line aandrijving biedt u een uniek, natuurlijk en ontspannen rijgevoel. De geavanceerde componenten vormen
samen een perfect afgestemd systeem.
Met een Dutch ID voorzien van dit systeem bezit u over de
slimste ondersteuning: met de lichte, elegante uitstraling en
de harmonieus gedoseerde versnelling is de Active Line de
ideale oplossing, wanneer u ontspannen op uw bestemming
wilt aankomen.
Met de 2-in-1 boordcomputer Purion bedient u uw E-Bike
gemakkelijk en efficiënt, direct op het bedieningselement op
het stuur. Het display toont overzichtelijk de belangrijkste
informatie.
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Aandrijfunit
- Biedt u een stil, uniek, natuurlijk en ontspannen rijgevoel
tot 25 km/h.
- Een lichtgewicht aandrijfunit, compact en soepel.
- Intelligente trapondersteuning voor een eenvoudig en natuurlijk gevoel.
- De eenvoudige activeerbare loopondersteuning ondersteunt
u tot 6 km/h.

PowerPack
- Uitneembare accu, tevens direct oplaadbaar in de E-Bike.
- Hoogwaardige, lithium-ion technologie met lange levensduur
Hoge capaciteit 400Wh (36V, 11Ah).
- Optioneel verkrijgbaar 500 Wh (36V, 13,4Ah).
- 1000 maal opladen zonder noemenswaardige slijtage.
- Oplaadtijd ± 3,5 uur.

Fietscomputer en bediening
-

Overzichtelijk display met gemakkelijke en efficiënte bediening
Focus op het essentiële en veilige bediening met de duimen.
Vijf ondersteuningsfuncties: Turbo, Sport, Tour, Eco en Uit.
Fietscomputerfuncties zoals laadtoestand, snelheid, rijmodus,
actieradius, tripafstand en totale afstand.
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DAGELIJKS GENIETEN
De luxe en comfortabele toerfiets met
g e l u i d s a r m e m i d d e n m o t o r. D o o r d e
c o m fo r t a b e l e z i t h o u d i n g e n g o e d e
wegligging is deze fiets ideaal voor
langere toertochten. De Bosch Active
Line Gen 3 is geluidsarm, waardoor u
nog meer kunt genieten van de omgeving.
Bovendien is het niveau van weerstand
in de uit stand teruggebracht tot een
minimum. Het nieuwe Bosch systeem is
eenvoudig te bedienen met het nieuwe
Purion Display. Dit is een overzichtelijk
display direct aan het handvat, wat de
besturing vereenvoudigd. Geheel in lijn
met de visie van Dutch ID is de Tour
Evo afgemonteerd met hoogwaardige
fietsonderdelen zoals antilekbanden,
onderhoudsarme rollerbrakes remmen,
sterke roestwerende ketting, weggewerkte
bekabeling en krachtige LED verlichting.
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Specificaties
Motor
Accu
Display
Versnellingen
Remmen
Zadelpen
Stuurpen
Voorvork
Framematen
Banden
Verlichting
Kettingkast
Kleur
Gewicht

Bosch Active Gen 3: 250 W / 40 Nm
Bosch 400Wh of 500Wh*
Bosch Purion zijdisplay
SHIMANO Nexus 7
SHIMANO Rollerbrakes
Satori verend
Satori verstelbaar
Suntour CR8 verend
D 48/53 cm – H 53/58 cm
Schwalbe Citizen
Spanninga LED
Gesloten
Silver
± 23,5 kg (ex accu)
± 25,5 kg (incl accu)

*Optioneel
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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

