
	

Persmededeling 

 

IT'S MY BIKE werkt samen met e-bike-fabrikant ZEMO.  

 

Met ZEMO heeft IT'S MY BIKE nog een andere fabrikant van e-bikes als klant 

gewonnen. De premiumleverancier, die deel uitmaakt van de inkoopcoöperatie 

van fietshandelaren ZEG, rust voortaan al zijn fietsen uit met de IT'S MY BIKE-

technologie.  

 

Sinds maart hebben ZEMO-klanten de mogelijkheid voor 99 euro (drie jaar) of 149 euro (vijf 

jaar) een reeks van digitale producten in de nieuw ontwikkelde ZEMO Smart App 2.0 te 

laten activeren. Daartoe behoren diefstalbeveiliging met bewegingsalarm, het terugvinden 

van fietsen, een noodhulpassistent en de mogelijkheid om gegevens over de ritten te 

analyseren. 

 

"Smarte e-bikes zijn de toekomst", zegt ZEMO Sales Manager David Heise. "Dankzij de 

samenwerking met IT'S MY BIKE zijn wij de eerste e-bike-fabrikant die een echt 

professioneel en digitaal diefstal- en ongevalbeveiligingssysteem standaard in onze 

modellen kan integreren, wat zorgt voor een snelle hulpverlening bij een noodgeval." 

 

De noodhulpassistent is een door DEKRA goedgekeurd aanbod voor meer 

verkeersveiligheid. De algoritmen van de GPS-tracker die in de ZEMO e-bike is 

geïnstalleerd, herkennen een val of een ongeval en zetten een proces in gang. Hier werken 

ZEMO en IT'S MY BIKE samen met de begeleidingsapp WayGuard van de AXA Group. De 

WayGuard alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar en waarschuwt de dichtstbijzijnde 

politie- en hulpdiensten in geval van nood. Indien nodig kan het noodhulpproces ook 

handmatig worden geactiveerd. 

 

„We zijn blij dat we met ZEMO nog een OEM-klant van onze producten hebben kunnen 

overtuigen. Een verbonden e-bike is momenteel een uitgelezen kans voor fabrikanten om 

zich van de concurrentie te onderscheiden of om de achterstand op innovatieve start-ups 

in te halen of zelfs voorbij te streven. Over naar schatting twee jaar zullen bepaalde 

digitale diensten standaard zijn“, zegt Jürgen Veith, Chief Executive Officer van IT’S MY 

BIKE. „Om onze voorsprong te behouden, zijn we van plan om in hoog tempo extra 

producten te ontwikkelen en deze automatisch via software-updates in de ZEMO Smart 

App 2.0. ter beschikking te stellen.“ 
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Bedrijfsbeschrijving IT’S MY BIKE 

IT’S MY BIKE is een merk van IoT Venture GmbH. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt GPS-trackers die in 

combinatie met een app een nieuwe servicewereld voor e-bikes openen. Alle producten van IT’S MY 

BIKE zijn gebaseerd op de innovatieve radiostandaard Narrowband NB-IoT. NB-IoT is als 

zogenaamde Low-Power Wide Area Network (LPWAN)-technologie met een laag energieverbruik, 

een diepe dekking en een grote reikwijdte een goedkope oplossing voor het internet der dingen.  Nog 

een voordeel: De technologie maakt gebruik van bestaande netwerken. IT’S MY BIKE houdt zich bezig 

met de ontwikkeling van hard- en software (embedded systems) en stelt het nodige 

gegevensplatform ter beschikking (cloudoplossing).  
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