Velohub's Blinkers slimme fietslampen nu te
bestellen op Indiegogo
Blinkers is hét ding dat nog ontbrak voor de fietser om veiliger
aan het verkeer deel te nemen.
Zürich, 31 maart 2017 — De Zwitsers startup Velohub, die gespecialiseerd is in het
ontwikkelen van slimme technologie voor fietsers, heeft een crowdfunding campagne gestart op
Indiegogo voor de Blinkers fietslampen. Blinkers zijn slimme fietslampen die fietsers beter
zichtbaar maken voor medeweggebruikers. Elk jaar komen in Europa circa 2000 fietsers om in
het verkeer bij ongelukken met auto's waarbij de fietser niet goed zichtbaar was. Het is tijd voor
verandering.
Zo hebben de Blinkers lampen richtingaanwijzers en remlichten. Ook zit er een laser op die een
halve cirkel op de grond projecteert zodat de zichtbaarheid in het donker verbeterd wordt. Deze
geeft de ruimte aan die de fietser op de weg nodig heeft. Blinkers is eenvoudig te bedienen met
een afstandsbediening op het stuur van de fiets.
Blinkers fietslampen zijn beschikbaar als los achterlicht voor snelle beslissers op Indiegogo
vanaf $69 en als een complete set voor- en achterlichten vanaf slechts $129.

"Technologie moet gebruikt worden om fietsen beter te maken. Als fietsers de
weg delen met auto's, dan hebben zij dezelfde tools nodig om hun intenties
kenbaar te maken."

De batterij van de Blinkers gaat ongeveer 30 uur mee en laadt eenvoudig op via USB. De lichten
zijn eenvoudig te monteren op het stuur, het zadel of de bagagedrager met een universeel
montagesysteem. De Blinkers kunnen eenvoudig weer verwijderd worden dankzij een
magnetische kliksysteem. De afstandsbediening communiceert met de lichten via radiogolven.
Als de batterij bijna op is gaat er een lampje op de afstandsbediening knipperen.

Velohub wil de veiligheid van fietsers verbeteren door de volgende generatie fietsverlichting te
ontwikkelen. Dit gebeurd niet door verlichting krachtiger te maken, maar door het toevoegen
van functionaliteit die het fietsen veiliger maakt. Inclusief slimme lichten, richtingaanwijzers,
een remlicht en een laser die grenzen op de grond geprojecteerd. Met deze functies zijn fietsers
beter zichtbaar, worden meer gerespecteerd en zijn bovenal beter te voorspellen voor
medeweggebruikers.

"Als weggebruiker op de fiets deel ik de weg met autos en voel ik mij
onbeschermt. Blinkers bied mij een manier om veiliger deel te nemen aan het
verkeer."

Velohub had al een succesvolle campagne op Kickstarter voor de Blinkers verlichting en haalde
daarmee €50.000 op bij 500 investeerders. Sindsdien heeft Velohub hard gewerkt aan het
realiseren van een product van topkwaliteit, waarbij gekeken is naar functionaliteit,
duurzaamheid, prijs en design. Om dit doel te realiseren zijn een samenwerking aangegaan met
Zühlke Engineering. Daarnaast zijn ze een strategisch partnership aangegaan met Arrow
Electronics, die hebben Blinkers getest en hebben hun "Arrow certification" afgegeven voor het
product, wat inhoudt dat het product bijna klaar is voor productie.
De ontwikkeling van Blinkers blijkt ingewikkelder en meer kostenintensief dan vooraf gedacht.
Hierdoor zijn meer investeringen nodig en is besloten om de Indiegogo campagne te starten.
Hiermee zal het product sneller klaar zijn voor de markt en kunnen ze beter reageren op de
veranderingen op de markt.
Over Velohub
Velohub is opgericht door vier studenten van ETH Zürich die zich zorgen maakten over de
veiligheid van fietsers in de stad. In December 2015 hebben zij de "ETH Entrepreneur Club
Award" gewonnen, en het bedrijf is in juni 2016 opgericht na deelname aan een start-up
accelerator programma bij "the Swiss Start Up Factory". Het bedrijf is gevestigd in hun
studentenstad Zürich.
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