
 

 

 

Grootlicht en remlicht - Riese & Müller zet nieuwe standaard op het gebied 

van e-bike-veiligheid 

 

Weiterstadt (D), 11-01-2019: zien en gezien worden - dat is juist in het donkere jaargetijde 

een belangrijke voorwaarde voor een veilige deelname aan het wegverkeer. Om deze 

reden voorziet Riese & Müller vanaf het modeljaar 2019 als 's werelds eerste fabrikant 

zijn e-bike-modellen Homage en Delite standaard van grootlicht en remlicht als 

aanvullende features van de Control Technology, het veiligheidspakket van Riese & 

Müller. Als aanvullende uitbreiding wordt standaard ook het dagrijlicht voor alle 

modelreeksen ingezet. Hierdoor wordt e-biken ook in de herfst en winter nog veiliger en 

comfortabeler. Riese & Müller zette al een nieuwe standaard op het gebied van e-bike-

veiligheid door gebruik te maken van de optionele eBike ABS van Bosch.  

Naast de al beschikbare veiligheidstechnologieën, zoals Control Technology met optionele ABS 

voor de perfecte controle van de bike of de ingebouwde RX-chip voor een uitgebreide 

beveiliging tegen diefstal, wordt de veiligheid in het wegverkeer door het gebruik van grootlicht 

en remlicht bij e-bikes van Riese & Müller verder verhoogd. 

"Een hoge veiligheid en comfort zijn doorslaggevende criteria bij de keuze voor een e-bike. Met 

onze technologieën zorgen wij ervoor dat fietsers zich niet alleen bij elk weer veilig voelen, maar 

echte veiligheidsrelevante functies kunnen gebruiken. Door de uitbreiding van de Control 

Technology met grootlicht en remlicht, die iedereen van auto's kent, passen wij een aanvullende 

veiligheidsrelevante technologie toe. Hiermee beschikken fietsers over een e-bike met een nog 

hogere actieve verkeersveiligheid. In combinatie met de optionele eBike ABS van Bosch 

behoren wij tot de momenteel veiligste e-bikes op de markt", aldus Markus Riese, oprichter en 

directeur van Riese & Müller. 

De nieuwe technologie zorgt echter niet alleen voor een betere verlichting in het donker of bij 

slechte weersomstandigheden, maar biedt fietsers via de functie van de flits van de lamp 

daarnaast de mogelijkheid andere verkeersdeelnemers actief op zichzelf te attenderen. De 

verlichting is hierbij vergelijkbaar met die van een personenauto. De activering van het grootlicht 

geschiedt intuïtief met één druk op de knop rechtstreeks op het stuur van de e-bike. 
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Over Riese & Müller 

Riese & Müller is een Duitse premium fabrikant van e-bikes, e-cargo-bikes en vouwfietsen. Het bedrijf, dat in 1993 door 

Markus Riese en Heiko Müller werd opgericht, heeft tegenwoordig meer dan 350 werknemers in de vestiging in 

Weiterstadt (bij Darmstadt). In 2013 heeft dr. Sandra Wolf zich als directeur bij de beide oprichters gevoegd. 

Riese & Müller geeft met haar innovatieve producten en als deskundige op het gebied van snelle HS-bikes op 

bepalende wijze vorm aan de e-mobiliteit van morgen. Riese & Müller staat voor toepassingsgerichte 

productontwikkeling, voor innovatieve e-biketechnologieën en de kenmerkende krachtige Riese & Müller rijdynamiek. 

Het merk is wereldwijd aanwezig en de distributie vindt plaats via een exclusief netwerk van dealers. 
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