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100% elektrisch
motorrijden 
in een groene wereld!
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Het geluid van Italian design laat bij de 
meesten van ons het hart sneller kloppen. 
Terecht, want hoeveel moois en goeds komt 
er wel niet uit Italië? Zo ook het historische 
motormerk ‘Rondine Motor’. ▷
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De broers Filippo en Marco Nuccitelli brengen al jaren Italiaans design 
op de markt. Door in de luwte mee te werken aan projecten van bekende 
merken zoals P&G, Johnson&Johnson maar ook de motormerken Piaggio, 
Aprilia en Ducati zijn de broers zeer succesvol in hun vakgebied. In 2009 
vonden ze dat het tijd werd om hun expertise en passie voor motoren 
in nalatenschap om te zetten en kwamen ze met de 100% elektrische 
motorreeks ‘Elettra’. De eerste ‘Elettra White’ werd direct omarmd en 
stal de show tijdens ‘Collezione Farnesina Design’: een Europese tour 
verzorgd door het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

‘RIDE WITH US TO THE FUTURE, WE BELIEVE’ 
Terwijl de ‘Elettra White’ heel Europa over ging, ontwikkelden de broers 
een integraal mobiliteitsplatform met een compleet portfolio van eigen 
componenten. Zoals een complete Power-Train die voor meer sectoren 
kan dienen in de snel groeiende economie van  transport. De visie is om 
voordelen te bieden in termen van prestaties, gewicht en kostenefficiëntie. 
Het vermogen om gemakkelijk een reeks producten te creëren voor 
duurzame mobiliteit  met Italiaans ontwerp. De focus van de broers ligt 
op één van de grootste en snelst groeiende wereldwijde markten van 
lichtvervoer. De elektrische motorfietsenreeks ‘Elettra’ is de ontbrekende 
factor tussen de elektrische scooters en high performance motorfietsen. 
Het doel van Rondine Motor is om de mobiliteit voor de toekomst door 
verduurzaming te verbeteren. Of het nu gaat om een productiemodel of 
om een unieke, op maat gemaakte motor.

Om deze passie en droom succesvol verder uit te werken, willen de 
broers nu de grens over. Nederland biedt een innovatief en economisch 
goed klimaat dat past binnen de visie van Rondine Motor. De keuze is 
gevallen op het Innovatieterrein IPKW in Arnhem als partner, om van 
daaruit de assemblage, marketing en sales voort te zetten. Met een huidige 
marktwaarde van vier miljoen euro zal de omzet al binnen een paar jaar vijf 
keer zo veel zijn, zo voorspellen financiële experts die de waardebepaling 
voor het bedrijf hebben uitgewerkt. Belangrijk is dat het 'Dutch Design 
Center' nauw samenwerkt met het Italiaanse bedrijf om zo het typische 
Italian design te waarborgen. Daarom zullen toekomstige modellen door 
middel van cocreatie worden ontwikkeld. De concepten die door de 
nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse universiteiten, de partners 
en Italië worden gerealiseerd, bieden mooie duurzame kansen. 

www.rondinemotor.com

Elettra White prototype op de beurs in Helsinki Elettra Café Racer

Het doel van Rondine Motor is om 

de mobiliteit voor de toekomst door 

verduurzaming te verbeteren. Of het nu 

gaat om een productiemodel of om een 

unieke, op maat gemaakte motor.
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