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De prijswinnende fietsen van Cannondale
veroveren de e-bike markt
Amsterdam, April 2019 - Cannondale lanceert twee nieuwe e-bikes: de Quick NEO EQ en de

Tesero NEO X. Deze zijn ideaal voor een avontuurlijke rit of voor degene die dagelijks van huis

naar werk fietst. De Quick NEO EQ lijkt geometrisch op een racefiets en de Tesero NEO X is de

ideale mix van MTB & trekking. Beide zijn voorzien van een boordcomputer waarmee je zaken

als snelheid, afstand en laadtoestand kan aflezen.

e-Bike trends
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In 2018 waren 40 procent van alle verkochte fietsen in Nederland e-bikes, aldus BOVAG. Ten

opzichte van 2017, is dit een groei van 17 procent. In de eerste twee maanden van 2019 steeg de

verkoop van e-bikes met 34 procent. Mensen laten steeds vaker de auto en hun gewone fiets

staan en kiezen voor een fiets met ondersteuning. De e-bike is zeer geschikt voor lange

afstanden, is comfortabel in het gebruik, goed voor de gezondheid en milieuvriendelijker.

Quick NEO EQ

Dé ideale e-bike voor de fietser die behoefte heeft aan een diverse en uitdagende workout of

voor het dagelijkse forensenverkeer. De Quick NEO EQ is de urban machine die veelzijdigheid

met plezier combineert. De frame is zodanig gemaakt dat die stabiliteit biedt bij hogere

snelheden en soepel is bij lagere snelheid. Het heeft de snelheid, het responsieve en wendbare

gevoel van een racefiets en de comfort van het rechtop zitten.

De Quick NEO EQ is uitgerust met een geïntegreerde drager, spatborden, Supernova verlichting

en veelzijdige WTB Exposure Tubeless ready banden. Geïntegreerd in de onderbuis zit de 500

WH PowerTube accu van Bosch. De integratie van de accu zorgt voor een fraai en stijlvol

uiterlijk en wordt door het frame beschermt. Binnen twee uur is de accu van de e-bikes voor 50

procent opgeladen en binnen 4,5 uur is deze helemaal vol.

Quick Neo EQ - €3299,-
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Daarnaast is deze voorzien van Bosch’ compacte, heldere en stijlvolle boordcomputer Kiox. De

compacte kleurendisplay biedt alle functies die een sportieve fietser nodig heeft. De display

wordt aangestuurd door een aparte eenheid met drukpunten en leveren rij gegevens over de

acculading, hartslag, snelheid en prestaties. Aan de hand van een magneet houder zit de

boordcomputer stevig vast op de fiets, deze kan makkelijker worden geplaatst of verwijderd.

Tesoro NEO X

De perfecte combinatie van een mountainbike en trekking-machine zijn het resultaat voor de

Tesoro NEO X. Dit model brengt beide werelden samen in dit fraaie, elegante en uitdagende

pakket. De e-bike is compleet uitgerust voor actief gebruik met de 29” wielen, all terrain

banden, voorvering, een subtiel verpakte Bosch accu, verlichting, spatborden, een fietsendrager

en -standaard. Ook hier zit de 500 WH PowerTube accu van Bosch geïntegreerd in de

onderbuis.

eBike-accu: grote actieradius, laag gewicht, eenvoudig laden

Kiox: de sportief compacte boordcomputer voor elektrische fietsen

Tesoro NEO X  - vanaf €2999,-
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De zitpositie is afgeleid van een mountainbike en zorgt voor een goede controle op verschillende

ondergronden en een goed zicht. De 29” -wielen zijn voorzien van lichtlopende multi-surface

banden die ideaal zijn voor verharde en onverharde wegen. De accu-cover past naadloos in het

frame waardoor deze veilig afgesloten is en netjes op zijn plek blijft zitten.

De Tesoro NEO X is voorzien van de minimalistische boordcomputer Purion. Hier ontmoeten

ontwerp en functionaliteit elkaar. De belangrijkste informatie is met een druk op de knop

toegankelijk. Op het scherm staan de laadtoestand, snelheid, rijmodus, actieradius, tripafstand

en totale afstand vermeld. Tijdens het rijden kun je het apparaat makkelijk en veilig bedienen.

Met je duim kies je tussen de vijf rijmodussen: turbo, sport/eMTB, tour, eco en uit.

Over Cannondale

Cannondale is in 1971 opgericht door Joe Montgomery in Georgetown, Connecticut.

Montgomery en zijn team verkochten allereerst kampeerattributen, waarna zij ‘s werelds eerste

fietskar genaamd de “Bugger” produceerde. Ruim tien jaar later brachten zij de eerste

aluminium racefiets op de markt.

Alle racefietsen en mountainbikes worden in Oldenzaal geproduceerd. Aan de hand van de

eerste partnerschap die Cannondale met Bosch aanging, is het Bosch Systeem ontwikkeld.

Hieruit zijn Cannondale’s eerste e-bikes tot stand gekomen en deze worden inmiddels ook in

Oldenzaal geproduceerd. Deze zijn tegenwoordig op verschillende e-bikes te zien.

Cannondale bouwt qualitatieve en de meest innovatieve prestatiegerichte producten op deze

wijze creëren zij de best mogelijke fietservaring. De e-bikes worden al jaren bekroond met

verschillende prijzen op het gebied van het ontwerp, de ondersteuning en

gebruiksvriendelijkheid.

Purion: de compacte boordcomputer voor elektrische fietsen
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