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IT’S MY BIKE en Bafang gaan samenwerking aan  
 

 

IT'S MY BIKE - een merk van IoT Venture GmbH - gaat per direct 

samenwerken met Bafang, een van 's werelds grootste fabrikanten van 

mobiliteitsonderdelen en elektrische aandrijvingssystemen. De 

onderneming met hoofdkantoor in Suzhou (China) biedt oplossingen voor 

e-bikes, e-scooters en openbare fietsdeelprogramma's. 

 

"De samenwerking is gericht op de lange termijn", aldus Jürgen Veith, Chief 

Executive Officer bij IoT Venture GmbH.  "Het doel is om gezamenlijk OEM-

klanten producten aan te bieden waarmee zij zich van de concurrentie 

kunnen onderscheiden.  De IT'S MY BIKE-technologie maakt een reeks 

nieuwe diensten mogelijk, bijvoorbeeld digitale diefstalbeveiliging met 

bewegingsalarm, ondersteuning bij het terugvinden en een 

noodhulpassistent (eCall). In de toekomst kunnen de producten van beide 

bedrijven snel en gemakkelijk direct in de fabriek gecombineerd worden - 

onder andere via bestaande aansluitpunten en kabels. “   

 

"Ons doel is een integraal deel te worden van de bloeiende Europese e-

bike-industrie. Onze nieuwe samenwerking met IT'S MY BIKE moet daar ook 

toe bijdragen Met onze oplossingen willen wij OEM-klanten maximale 

flexibiliteit en de nieuwste digitale ontwikkelingen bieden", zegt Chris Qian, 

Sales Manager Duitsland.  "Vanaf modeljaar 2022 kan de IT'S MY BIKE-

technologie dus gecombineerd worden met ons e-bike-aandrijfsysteem 

M200.  Er zijn uitbreidingsniveaus gepland. Dit betekent dat nieuwe 

diensten, zoals informatie over inspectie-intervallen, ook naadloos achteraf 

via app-updates kunnen worden geüpdatet." 

 

Een bijzonder kenmerk van de e-bike-systemen van Bafang is de modaliteit 

waarmee verschillende, ook externe, componenten kunnen worden 

aangesloten. Bafang en IT'S MY BIKE ontwikkelen nu al gezamenlijk 

aanbiedingen voor klanten als de e-mobiliteitsaanbieder SMAFO uit 

Paderborn en de	 e-bikefabrikant voor utiliteitsfietsen Urban Drivestyle uit 

Berlijn. 
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Over Bafang  

Bafang, een van de toonaangevende fabrikanten van e-mobiliteitscomponenten en complete e-

drive-systemen, ontwikkelt al sinds 2003 componenten en complete systemen voor voertuigen met 

een elektrische aandrijving.  Bafang is genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange (603489.SS).  Het 

bedrijf richt zich op alle wereldwijde e-mobiliteitstrends van de toekomst: of het nu gaat om 

individuele e-bikes, e-kickscooters of verhuur- en deelsystemen.  Bafang heeft wereldwijd bijna 1000 

mensen in dienst op tien locaties.  Het hoofdkantoor van de onderneming met ontwikkelings- en 

productiecentrum is gevestigd in Suzhou (Volksrepubliek China), in de buurt van Shanghai.  Bafang 

heeft verkoop- en servicekantoren in Nederland, de VS, Duitsland, Japan en Taiwan, China.  De 

onlangs geopende productiefaciliteit in Polen produceert hoofdzakelijk middenmotoraandrijvingen 

voor de Europese markten. 

 

Website: www.bafang-e.com 

E-mail: info@bafang-e.com 

 

 

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).  

 

 

Persdienst 

IT’S MY BIKE - een merk van IoT Venture GmbH 

Bettina Schmidt  

Hoofd bedrijfscommunicatie 

Hilperstraße 31 

64295 Darmstadt, Duitsland 

Tel.:  +49 171 781 4562 

E-mail: b.schmidt@iot-venture.com  

Internet: www.iot-venture.com 

Twitter:  @iot_venture 

Linkedin: www.linkedin.com/company/iot-venture/ 

 

 


