
S
ep

tem
b

er 2019 | N
L   W

ijzigingen voorb
ehoud

en

Bosch eBike Systems | NL
bosch-ebike.nl

Producten 2020

FEEL THE FLOW

RIJPLEZIER 
BEREIKT EEN 
NIEUWE HOOGTE



2   Bosch eBike Systems 2020 3

Inhoud
Feel the Flow – 10 jaar 4
Productoverzicht 6
Productvinder 10
Active Line 14
Active Line Plus 20
Cargo Line 26
Performance Line 32
Performance Line CX 40

eMTB-Modus + Uphill Flow 46 
Displays 48

Displays + Rijmodi 50

Purion 52
Intuvia 53
Kiox 54
Nyon 57
SmartphoneHub 60
COBI.Bike 63

Accu's en Chargers 64
Oplaadtijden 66
PowerPacks 67
PowerTubes 68
DualBattery 70

Chargers 71
eShift: elektronisch schakelen 72
eBike-veiligheid 74

Bosch eBike ABS 76
Lock 78
eBike-veiligheid 80

Service + Techniek 82
Service 84
Vragen en antwoorden 85
Technische details  86
Testbankmeting R200 89



#FeelTheFlow
Met aandrijvingssystemen en innovatieve 
oplossingen voor eBikes verleggen we al 10 jaar  
de grenzen. Het is het enthousiasme voor de 
eBike-belevenis dat ons dagelijks inspireert.  
Een moderne, flexibele en duurzame manier  
van voortbewegen – een uniek levensgevoel.  
We denken nu al aan de mobiliteit van morgen:  
Let’s take the flow to the next level!

RICHTING GEVEN 
AAN DE TOEKOMST 
VAN DE MOBILITEIT

WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/10jaar

"Ons doel is om ook in de toekomst innovatieve oplossingen voor 
fietsmobiliteit te ontwikkelen en mensen enthousiast te maken. 
Ook in de toekomst zullen we toonaangevende producten en 
diensten ontwikkelen voor een Connected Biking-belevenis."

Claus Fleischer  
directeur Bosch eBike Systems
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Displays

7

Drive units

Performance Line CX
Voor de perfecte Uphill Flow op elke trail: de nieuwe  
Performance Line CX is de krachtigste aandrijving van 
Bosch, ontwikkeld voor veeleisende fietsers, 2,9 kg licht 
en compact met een natuurlijk rijgevoel. Met tot wel 340 % 
perfect gedoseerde ondersteuning en de power van de 
eMTB-Modus bereikt het plezier bij het eMountainbiken 
een hoogtepunt.

Cargo Line / Speed
Vergemakkelijkt transport: met een eigen productlijn voor 
bakfietsen verlegt Bosch eBike Systems de grenzen in de 
stedelijke transportsector. De Cargo Line is verkrijgbaar 
in twee uitvoeringen: met ondersteuning tot 25 km/h voor 
comfortabel rijden, ook met lading. En als Cargo Speed met 
ondersteuning tot 45 km/h – ideaal voor langere leverings-
ritten of dagelijks vervoer van ladingen.

Active Line
Rijplezier in de stad, ook in de spits: de harmonisch 
gedoseerde acceleratie en het natuurlijke rijgevoel boven 
25 km/h of in de off-modus maken van elke rit een bele-
venis. De stille drive unit kan perfect in het fietsframe 
worden geïntegreerd; het lage totaalgewicht van 2,9 kg 
zorgt voor meer bedieningsgemak.

Active Line Plus
Geeft vaart aan het dagelijks leven: stil, betrouwbaar en 
met een nauwelijks waarneembare trapweerstand boven 
25 km/h – zo eenvoudig is het de actieradius voor spon-
tane uitstapjes te vergroten. De kracht van de drive unit 
Active Plus ontvouwt zich harmonisch en dynamisch en 
zorgt zo voor een natuurlijk rijgevoel.

Performance Line / Speed
Voor grenzeloze vrijheid: de nieuwe Performance Line levert 
op het juiste moment de juiste ondersteuning. Er zijn twee 
varianten: de stille en lichte drive unit Performance Cruise 
ondersteunt tot 25 km/h voor een natuurlijk sportief rijge-
voel. De drive unit Performance Speed versnelt je dagelijkse 
ritten ook bij hoge trapfrequenties met nog meer vermogen, 
tot een draaimoment van maximaal 75 Nm en tot 45 km/h.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Displays
Precies de hoeveelheid informatie die nodig is. De 
Purion levert alle basisinformatie met een klik van 
de duim. Met de Intuvia wordt de eBike gemakke-
lijk en intuïtief bediend en is er altijd zicht op alle 
rijgegevens. Met de compacte en verbonden Kiox 
krijgen ambitieuze sportfietsers een perfecte bege-
leider voor elke trail. De Nyon biedt in combinatie 
met de app eBike Connect en de online-portal 
Connected Biking van de volgende generatie. En ook 
de nieuwe SmartphoneHub verbindt samen met de  
COBI.Bike App de eBike met de digitale wereld.

Accu's
Voor comfortabel cruisen, dagelijks heen en terug 
naar het werk pendelen of voor de ultieme Uphill 
Flow – de accu's van Bosch leveren energie voor elke 
rit. De PowerTube en de PowerPack imponeren met 
hun hoge energiedichtheid, enorme reikwijdte, lange 
levensduur, laag gewicht en bedieningsgemak. Naast 
de PowerTube 500 is de PowerTube verkrijgbaar in 
twee andere uitvoeringen: de PowerTube 400 en de 
PowerTube 625, die nu nog meer energie biedt voor 
maximale actieradius en hoogtemeters.

Drive units
De drive unit van het Bosch eBike-systeem is verkrijg-
baar in de varianten Active, Active Plus, Cargo, 
Performance en Performance CX. De drive units 
Cargo en Performance zijn ook verkrijgbaar in Speed-  
uitvoering, die ondersteuning biedt tot 45 km/h. 
Of het nu gaat om de flow door de stad, met lading 
onderweg, op trails of in de bergen: met de juiste drive 
unit wordt elke rit een heel persoonlijk en inspirerend 
eBike-moment.

Bosch eBike - systemen 
Productoverzicht

Drive units, displays en accu's: de afzonderlijke 
componenten zijn zodanig ontwikkeld, dat ze perfect 
op elkaar zijn afgestemd en harmonisch met elkaar 
samenwerken. Het resultaat is een maximum aan 
efficiëntie en comfort – voor een uniek rijgevoel. Feel 
the Flow.

De termen "elektrische fiets", "pedelec" en "e-bike" 
worden vaak als synoniemen gebruikt en staan voor 
fietsen met elektrische aandrijving. De meest ge-
bruikelijke zijn e-bikes met motorondersteuning tot 
25 km/h en een continu nominaal vermogen van 250 
watt. 

Deze "e-bikes 25" bieden alleen ondersteuning wan-
neer de berijder op de pedalen trapt en zijn in Europa 
universeel gedefinieerd als EPAC (Electrically Power 
Assisted Cycles). Volgens het verkeersreglement zijn 
dit fietsen, met alle daaraan gekoppelde rechten en 
plichten. Voor S-pedelecs (tot 45 km/h) of e-bikes 

met draaihendelbediening gelden daarentegen an-
dere wettelijke bepalingen. Bosch eBike Systems 
gebruikt de term "eBike" vrijwel uitsluitend in de 
zin van een "e-bike 25" en zet daarbij in op eBiken 
met verantwoordelijkheidsbesef en volgens wet- en  
regelgeving – voor nog meer plezier bij het fietsen.

Pedelec, e-bike, enzovoort: een definitie



 ▼ Standard Charger

Fast Charger

▼

 Compact Charger

▼
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Beveiliging tegen tuning
Heel zeker het Bosch-origineel: de software van Bosch eBike-systemen gaat tuning tegen. Als manipulatie wordt 
geconstateerd, schakelt de eBike naar de noodmodus en wordt de ondersteuning afgeknepen. Dit beschermt 
het systeem en maakt manipulatie onaantrekkelijk.

Lock
Voor een nog veiliger gevoel: de nieuwe premiumfunctie van Bosch vormt de ideale aanvulling op een mechanisch 
slot. Met Lock wordt de motorondersteuning gedeactiveerd wanneer de boordcomputer Kiox wordt verwijderd.

PowerTubes
Stijlvol rijplezier: de inbouwaccu's leveren energie voor elke tocht. Nu in twee nieuwe varianten: de  
PowerTube 400 en de PowerTube 625, met nog meer energie voor maximale actieradius en hoogtemeters.

SmartphoneHub
Verbonden eBiken: de nieuwe SmartphoneHub wordt met de smartphone en de COBI.Bike App een slimme 
bedieningscentrale die navigeert, activiteiten registreert en met andere diensten kan worden verbonden. Het 
geïntegreerde display toont de belangrijkste rijgegevens, om ook zonder smartphone te kunnen starten en rijden.

Kiox
Klein, robuust en nu ook verbonden: de Kiox registreert alle relevante rijgegevens en draagt deze via een Blue-
tooth-verbinding automatisch over naar de app eBike Connect voor een overzicht en analyse van alle activiteiten.

Performance Line / Speed
Voor grenzeloze vrijheid: de nieuwe Performance Line levert passende ondersteuning op elke rit, of het nu gaat 
om sportief toeren in de bergen of pendelen naar het werk. Met een natuurlijk sportief rijgevoel tot 25 km/h 
en in de dynamische variant Speed tot 45 km/h.

Cargo Line / Speed
Voor vervoer van ladingen: de nieuwe Cargo Line speciaal voor bakfietsen maakt transport eenvoudig en comfor-
tabel. Of de bakfiets nu geladen is of leeg, het systeem maakt gecontroleerd versnellen mogelijk tot 25 km/h 
en als Cargo Line Speed tot 45 km/h.

Performance Line CX
Voor de perfecte Uphill Flow: de nieuwe drive unit Performance CX voor eMountainbikers is het powerpakket onder 
de aandrijvingen. De unit levert met een maximaal draaimoment van 75 Nm meer rijplezier op de trail – met een 
gewicht van 2,9 kg en een bijzonder compacte constructie. Het ontwerp is onderscheiden met een Red Dot Award. 

eSuspension
Met eSuspension voor de Performance Line CX biedt Bosch eBike Systems voor het eerst samen met FOX 
eMountainbikers een geïntegreerd en elektronisch regelbaar frame aan dat is ontworpen voor maximaal comfort 
en plezier op uitdagend terrein.

SmartphoneHub
Voor de volledig verbonden eBike: met de smart-
phone en de COBI.Bike App wordt de nieuwe 
SmartphoneHub een slimme bedieningscentrale 
voor navigatie, de registratie van activiteiten en 
andere diensten. Het geïntegreerde display 
toont de belangrijkste rijgegevens, ook zonder 
opgeplaatste smartphone.

Purion
Alle belangrijke informatie met een klik van 
de duim: deze compacte boordcomputer is 
display en bedieningseenheid in één – perfect 
voor iedereen die zich wil concentreren op wat 
echt belangrijk is. De laadtoestand, snelheid, 
rijmodus, actieradius, tripafstand en totale 
afstand zijn overzichtelijk af te lezen.

Intuvia
De Intuvia biedt optimaal gebruikscomfort: alle 
rijgegevens (snelheid, afstand, rijtijd en actie-
radius) zijn altijd oproepbaar; het display is ook 
bij zonlicht goed leesbaar. Via de afzonderlijke 
bedieningseenheid kan de Intuvia eenvoudig met 
de duim worden bediend.

Kiox
Perfect voor ambitieuze sportfietsers: robuust, 
compact en verbonden. Het kleurendisplay 
beschikt over de klassieke functies van een 
boordcomputer en biedt via de smartphone-app 
eBike Connect toegang tot de digitale wereld. De 
Remote Compact zorgt voor een comfortabele 
en ergonomische bediening.

Nyon
De alles-in-één boordcomputer: samen met de  
online-portal en de smartphone-app eBike 
Connect biedt de Nyon toegang tot de 
verbonden eBike-wereld. Als onderdeel van 
een slim systeem begeleidt de Nyon eBikers bij 
de routeplanning, de rit zelf en de evaluatie van 
de activiteiten achteraf. 

COBI.Bike
Maakt van de eBike een smart bike: de koppe-
ling van smartphone en eBike verbindt eBikers 
onderweg met de digitale wereld en biedt een 
alternatief voor eBikes die zijn uitgerust met een 
Intuvia of Nyon.

Chargers

Accu's

PowerPack 300 / 400 / 500
Wat je ook van plan bent, Bosch heeft precies 
de juiste accu voor elke behoefte. De drie Bosch 
PowerPacks 300, 400 en 500 zijn leverbaar als 
frame- of bagagedrageraccu. De lichte lithi-
um-ion-accu's kunnen eenvoudig worden in- en 
uitgebouwd. Via het oplaadcontact kan de 
PowerPack ook op de eBike worden opgeladen.

Compact, Standard en Fast Charger 
Bosch chargers zijn handzaam, licht en robuust. De behuizingen zijn gemaakt zonder ventilatiesleuf, zodat 
de laders beschermd zijn tegen vuil en modder. Waar de reis ook naartoe gaat: met de 2 A Compact Charger, 
4 A Standard Charger of de 6 A Fast Charger heeft Bosch drie modellen ontwikkeld die de eBike veilig en 
betrouwbaar van stroom voorzien.

DualBattery 1000 / 1250
Perfect voor toerfietsers, langeafstandsforenzen 
of bakfietsen. De combinatie van twee nieuwe 
Bosch PowerTubes 625 levert tot 1.250 Wh. Via 
intelligente besturingssoftware voor energiema-
nagement worden beide accu's opgeladen.

PowerTube 400 / 500 / 625
De Bosch PowerTubes passen dankzij de compacte 
afmetingen en minimalistische vormgeving 
perfect in het design van de eBike, horizontaal of 
verticaal gemonteerd. De lithium-ion-accu's, die 
in het frame kunnen worden ingebouwd, staan 
garant voor onbekommerd rijplezier. Een borging 
voorkomt dat de accu uit het frame valt, zelfs op 
hobbelig terrein. Nieuw: de PowerTube 400 en de 
PowerTube 625.

NIEUW

NIEUW

Nieuwe producten in 2020

Product-
vinder



Purion Intuvia Kiox Nyon SmartphoneHub

5 rijmodi

Schakeladvies

Loopondersteuning

Display met hoge resolutie

Geïntegreerd display

Opladen via USB

Spatwaterdicht

Navigatie  *

Fitnesstracking  *

eShift-compatibel

DualBattery-compatibel

Apps van externe aanbieders  *

Diefstalbeveiliging
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Productvinder 
Welk Bosch eBike-systeem past bij welke fietser?

Met welke rijstijl en op welk terrein wordt 
voornamelijk gereden met de eBike?

Welke productlijn past  
het beste?

2. Productlijn1. Rijstijl

Bergen: zeer sportief fietsen in 
uitdagend terrein op onverharde 
wegen

Toeren: sportief fietsen en langere 
afstanden, overwegend op verharde 
wegen en straten

Landschap: comfortabel fietsen  
of pendelen, hoofdzakelijk op 
verharde wegen en fietspaden met 
gematigde hellingen

 Stad: ontspannen fietsen of 
pendelen op verharde wegen of 
fietspaden in het dagelijks leven

NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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3. Displays
Welk display is gezien de  
functies het juiste?

Smartphone-app eBike Connect

Met de app eBike Connect wordt de Nyon 
of de Kiox via Bluetooth met de smart-
phone verbonden. Verander instellingen 
en draag routeplanningen over naar de 
Nyon. De Kiox registreert GPS-gegevens, 
die worden samengevoegd met de rijge-
gevens voor een overzicht en analyse van 
alle activiteiten in de app of de online-
portal eBike Connect.

COBI.Bike-smartphone-app

Met de COBI.Bike App wordt de 
SmartphoneHub via Bluetooth met de 
smartphone verbonden. Met de app 
beschikt de eBiker over een volledig 
geïntegreerd bedieningscentrum – met 
realtime gegevens over de conditie, 
routeplanning, registratiemogelijkheden 
en spraakfunctie. 

* Alleen in combinatie met een smartphone en de COBI.Bike App
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Andere functies

 eMTB-Modus

De eMTB-Modus vervangt de Sport-modus 
van de Performance Line CX en kan nu ook 
bij eMountainbikes met de Performance Line  
worden gebruikt. De modus varieert continu 
tussen de rijmodi Tour en Turbo voor een 
natuurlijk rijgevoel en maximale prestaties 
op de trail.

eShift

eShift is het geïntegreerde elektronische 
schakelconcept voor iedereen die zich 
bij het eBiken graag op het wezenlijke 
concentreert.

eSuspension

Altijd perfect afgestemd: met E-Live Valve 
voor de nieuwe Performance Line CX biedt 
FOX samen met Bosch eBike Systems 
eMountainbikers voor het eerst een elektro-
nisch regelbaar frame aan, dat is ontworpen 
voor maximaal plezier op uitdagende trails.

Lock

De nieuwe premiumfunctie Lock voor de Kiox 
blokkeert de motorondersteuning wanneer de 
boordcomputer van de eBike wordt genomen. 
Pas als dezelfde boordcomputer weer op het 
stuur wordt geplaatst, wordt de blokkering 
opgeheven. Het instellen van en betalen voor 
de dienst gebeurt eenmalig via de app.

4. Accu's en actieradius*
De volgende afbeeldingen geven een overzicht van de actieradius van Bosch 
accu's bij verzwaarde en gunstige omstandigheden:

* Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij verzwaarde en gunstige omstandigheden.

 = verzwaarde omstandigheden**     = gunstige omstandigheden**

Actieradius zelf berekenen: 
bosch-ebike.nl/actieradius

De actieradius van Bosch accu's is van veel verschillende factoren 
afhankelijk. Zowel de fietser zelf en de gekozen ondersteuningsmodus 
als de op de eBike gemonteerde aandrijving of accu, beïnvloeden de 
actieradius. Bovendien zijn omgevingsfactoren zoals temperatuur, 
windomstandigheden en ondergrond van invloed op hoever met 

de acculading kan worden gereden. Met de Actieradius-Calculator 
kunnen eBikers een typische actieradius berekenen op basis van  
verschillende omstandigheden. De online-tool geeft op een visueel 
aantrekkelijke manier belangrijke informatie weer over de actiera-
dius van de accu. 

Actieradius-Calculator
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** De actieradius is een typische waarde voor nieuwe accu’s; deze kunnen afnemen, zodra één van de boven vermelde omstandigheden verandert. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.

Trapfrequentie Rijgewicht Type fietser/ 
vermogen fietser

Bosch  
eBike-systeem Versnellingen Bandenprofiel Fietstype Soort terrein Ondergrond Opstartfrequentie Windomstan-

digheden

Fietser eBike Omgeving

13



Active Line

Wanneer fietsen net zo ontspannen is als het gevoel 
van arriveren. De harmonisch gedoseerde, stille 
drive unit Active verovert de straten van de stad. 
Met de compact vormgegeven Active Line wordt 
de fietser tot 25 km/h ondersteund. Daarbij is de 
drive unit elegant in het fietsframe geïntegreerd en 
verlicht deze het bedieningsgemak dankzij het lage 
gewicht: het ontwerp is onderscheiden met een  
Red Dot Award. Voor stijlvol fietsen door de stad – 
in de Flow van de Active Line.

#FeelTheFlow #streetflow

VOOR DE 
POLSSLAG 
VAN DE STAD
FEEL THE FLOW
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Active Line
In één oogopslag

Maximaal 
draaimoment

Voor een 
harmonische 
acceleratie.

Maximale
ondersteuning

Zachte  
aandrijving, perfect  

voor in de stad.

Drive
unit

Harmonisch 
gedoseerde 

ondersteuning tot 
maximaal 25 km/h.

Terugtrap-
functie

De Active Line is ook 
verkrijgbaar met 
terugtrapfunctie.

Active Line HighlightsDe slimme ondersteuning
De harmonisch gedoseerde ondersteuning van de 
stille Active Line zorgt voor een ontspannen en zeker 
rijgevoel: met tot 40 Nm tot maximaal 25 km/h. Zelfs 
boven deze snelheid of in de off-modus is de trap-
weerstand nauwelijks waarneembaar. Bovendien 
staat de drive unit met een gewicht van 2,9 kg altijd 
garant voor soepel, eenvoudig bedieningsgemak van 
de eBike. Voor ontspannen rijplezier en optimaal 
comfort.

 ▶ Gematigd gedoseerde kracht voor ontspanning in 
het dagelijks leven en voor uitstapjes.

 ▶ Een elegante drive unit, die zowel dagelijkse als 
gelegenheidsgebruikers nieuwe flexibiliteit biedt.

Accu's DualBattery

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
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5050

0

40
0

30
0

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandigheden. 
Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.

Actieradius

Technische details op pagina 86

De feiten
 ▶ Meer stilte in het verkeer: de stille motor zorgt voor  
nog meer rijplezier.

 ▶ Zorgeloos cruisen: dankzij het innovatieve 
aandrijvingsconcept weegt de drive unit niet meer 
dan 2,9 kg.

 ▶ Smarte rijervaring: de harmonisch gedoseerde 
acceleratie met nauwelijks waarneembare trap-
weerstand in de off-modus of boven 25 km/h zorgt 
voor een natuurlijk rijgevoel.

 ▶ Cleane eBike-look: de drive unit Active kan dankzij 
de compacte afmetingen perfect in het fietsframe 
worden geïntegreerd.

 ▶ Bedieningsgemak: het geringe gewicht en het lage 
zwaartepunt van de drive unit dragen bij aan het 
rijcomfort.

 ▶ Ontspannen onderweg: het multisensorenconcept 
van de drive unit zorgt met meer dan 1.000 me- 
tingen per seconde voor een harmonische 
vermogensafgifte. De Active Line is ook verkrijgbaar 
met terugtrapfunctie.

 ▶ Bekroond design: de vloeiende vormen en de 
harmonische lijnvoering bepalen de norm. Het 
ontwerp van de Active Line Plus is onderscheiden 
met een Red Dot Award.

De Active Line is ook verkrijg-
baar met terugtrapfunctie.
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Comfortabel onderweg op alle ritten: 
de Active Line levert een gematigd gedoseerde 
ondersteuning en zorgt tegelijkertijd voor een 
bijzonder aangenaam rijgevoel. Het is de harmoni-
sche en slimme aandrijving voor iedereen die graag 
op verharde wegen of fietspaden rijdt en onbekom-
merd willen genieten van de dagelijkse trips. Het 
geringe gewicht van de drive unit maakt de eBike 
als geheel lichter. Daarbij voorziet de boordcomputer 
Purion de eBiker met een eenvoudige klik van de duim 
van alle essentiële informatie. Beide handen blijven 
steeds veilig aan het stuur. En de PowerPack 300 is 
de ideale begeleider voor korte afstanden in de stad. 
Een aandrijvingssysteem voor stadsavonturiers die op 
eigen wijze en moeiteloos vooruit willen komen.

Active Line +  
Purion +  
PowerPack 300
Ontspannen van A naar B

Active Line +  
COBI.Bike +  
PowerTube 400
Verbonden met de stad

Flexibel door het stadsverkeer en ontspannen op de 
bestemming aankomen: met de Active Line wordt de 
rit naar de lunchroom of 's avonds naar het restaurant 
ongecompliceerd en stressvrij. De aandrijving is ideaal 
voor stadsritten dankzij de optimaal gedoseerde acce-
leratie en nauwelijks voelbare trapweerstand boven 
25 km/h. Het design past harmonisch in het fietsframe 
en het lage gewicht vergroot het bedieningsgemak. 
Het COBI.Bike-display zorgt voor de smarte ver- 
binding tussen eBiker en stad: met verbonden 
app-diensten, routetracking en weersvoorspellingen. 
De COBI.Bike App is eenvoudig en comfortabel te 
bedienen met de bedieningseenheid op het stuur, 
naar keuze ondersteund door de spraakfunctie. De 
nieuwe in het frame geïntegreerde PowerTube 400 
maakt van de stijlvolle citybike een blikvanger. Perfect 
om de stedelijke mobiliteit te beleven – altijd in de 
flow met de stad.
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Active Line Plus

De wil om te ontdekken kent geen grenzen – ook 
niet in de stad. De Active Line Plus geeft vaart  
aan het dagelijks leven en breidt de actieradius  
uit voor spontane verkenningstochten. De kleine, 
maar niettemin krachtige drive unit biedt veel  
extra rijplezier. Het lichte en compacte systeem 
staat garant voor soepel bedieningsgemak en 
perfecte integratie in het frame. Stil, betrouwbaar 
en met een nauwelijks waarneembare trapweer-
stand boven 25 km/h - zo eenvoudig is beleven en 
ontdekken.

#FeelTheFlow

VOOR HET  
AVONTUUR 
VAN ALLEDAG
FEEL THE FLOW
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De drive unit voor ontdekkers
Ontdek nieuwe plaatsen en volg het onbekende. De 
bijzonder stille eBike-aandrijving Active Line Plus 
is juist voor deze kleine avonturen ontwikkeld – met 
een nauwelijks waarneembare trapweerstand boven 
25 km/h of in de off-modus. Een krachtige 50 Nm 
ondersteunt de fietser op ontdekkingstrips. Verant-
woordelijk voor het harmonische rijgevoel is een slim 
multisensorenconcept, dat meer dan 1.000 keer per 
seconde meetgegevens verzamelt. Dankzij het lage 
gewicht en de compacte afmetingen kan de drive unit 
perfect in het fietsframe worden geïntegreerd. Voor 
voelbaar meer plezier bij het eBiken.

Active Line Plus
In één oogopslag

Active Line Plus Highlights

Maximale
Draaimoment

Voor een  
harmonisch dyna-

mische  
acceleratie.

Maximale
ondersteuning

Veelzijdig voor rijden 
in de stad en lichte 

toerritten.

Drive
unit

Perfect gedoseerde 
ondersteuning tot 

maximaal 25 km/h.

Terugtrap- 
functie

De Active Line Plus is 
ook verkrijgbaar met  

terugtrapfunctie.

Actieradius

 ▶ Optimaal gedoseerde ondersteuning voor een 
uitstapje of voor trips ook buiten de stad.

 ▶ De stille, kleine, maar niettemin krachtige 
drive unit biedt extra rijplezier en meer 
bedieningsgemak.

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandigheden.  
Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.
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De feiten
 ▶ Natuurlijk rijgevoel: de harmonisch dynamische 
acceleratie biedt een authentieke rijervaring, met 
nauwelijks waarneembare trapweerstand boven 
25 km/h of in de off-modus.

 ▶ Puur rijplezier: de Bosch motor is zeer stil en 
betrouwbaar – voor concentratie op wat echt 
belangrijk is.

 ▶ Zorgeloze belevenis: het innovatieve aandrij-
vingsconcept van de Active Line Plus bespaart 
gewicht. De drive unit weegt slechts 3,2 kg.

 ▶ Optimale ondersteuning: het slimme multisensoren-
concept zorgt voor een optimale vermogensafgifte. 
De Active Line Plus is ook verkrijgbaar met terug-
trapfunctie.

 ▶ Minder slijtage: de herkenning van het schakel-
proces ontziet de componenten van de eBike en 
maakt onderweg altijd zachte, vloeiende schakel-
processen mogelijk.

 ▶ Bekroond design: de vormgeving en lijnvoering van 
de Active Line Plus zijn onderscheiden met een 
Red Dot Award.

De Active Line Plus is ook verkrijg-
baar met terugtrapfunctie.
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Nieuwe plekken ontdekken, ook buiten de stads-
grenzen: de lichte, compacte Active Line Plus zorgt 
voor een aangenaam rijgevoel in elke situatie en 
ondersteunt met een draaimoment tot 50 Nm. De 
eBiker is volledig verbonden met behulp van de 
SmartphoneHub, die dankzij de smartphone en 
de COBI.Bike App veel praktische functies biedt – 
van navigatie, muziekbediening en fitnesstracking 
tot integratie van apps zoals Strava en komoot. 
De eBike kan ook zonder de aanwezigheid van 
een smartphone worden bediend, want een klein 
display in de SmartphoneHub toont de belang-
rijkste rijgegevens. De nieuwe PowerTube 400  
is in het fietsframe geïntegreerd en zorgt voor een 
strakke eBike-look. Ontdekkers zijn nu smarter en 
stijlvoller onderweg. 

Active Line Plus +  
SmartphoneHub +  
PowerTube 400 
Elegante ondersteuning 

Active Line Plus +

Intuvia + ABS + 
PowerTube 500
Extra mogelijkheden

In de stad of daarbuiten – altijd een stap vóór: de 
Active Line Plus geeft vaart aan het dagelijks leven 
en breidt de actieradius uit voor uitstapjes in de 
omgeving. De stille, kleine en toch krachtige drive unit 
biedt duidelijk extra rijplezier – met een nauwelijks 
waarneembare trapweerstand boven 25 km/h. Het 
Bosch eBike ABS biedt meer veiligheid: het antiblok-
keersysteem optimaliseert de rijstabiliteit, vooral bij 
gladde rijomstandigheden. De voorrem kan efficiënter 
worden gebruikt en het risico van over kop te gaan 
of vallen wordt verkleind. Met de Intuvia geniet de 
eBiker van optimaal gebruikscomfort. Het bedienings-
gemak is intuïtief en het display kan ook tijdens de 
rit door een afzonderlijke bedieningseenheid comfor-
tabel worden bediend. De PowerTube 500 zorgt voor 
voldoende energie, om vol vertrouwen en ontspannen 
te kunnen genieten van stadsritten en spontane 
uitstapjes.
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Cargo Line

Maakt veel zaken aanzienlijk makkelijker. Met de 
nieuwe Cargo Line speciaal voor bakfietsen wordt het 
allemaal eenvoudig en comfortabel: leveringen aan 
klanten, de kinderen ophalen van de kleuterschool of 
boodschappen doen. Of hij nu geladen is of leeg: de 
drive unit Cargo reageert in elke situatie nauwkeurig, 
met de benodigde ondersteuning altijd op het juiste 
moment. De unit is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
met ondersteuning tot 25 km/h of als Cargo Speed tot 
45 km/h. Al bij een lage trapfrequentie wordt het 
vermogen afgegeven, om ook met een zware lading 
vlot vaart te kunnen maken. Heel eenvoudig in de 
flow van de Cargo Line.

#FeelTheFlow #streetflow

TRANSPORT 
MAKKELIJK 
GEMAAKT

NIEUW

FEEL THE FLOW
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Moeiteloos ladingen vervoeren
Speciaal voor bakfietsen: de nieuwe, krachtige drive 
unit Cargo Cruise met ondersteuning tot 25 km/h en 
de variant Cargo Speed tot 45 km/h zijn met een 
maximaal draaimoment van 75 Nm en tot 400 % 
ondersteuning de ideale aandrijvingen voor vracht-
vervoer. De fietser krijgt de benodigde ondersteuning 
altijd op het juiste moment. De efficiënte motoren 
maximaliseren de actieradius – om ook met volle bela-
ding de bestemming te bereiken.

Cargo Line
In één oogopslag

Cargo Line Highlights

Maximaal  
draaimoment

Om ladingen 
eenvoudig te trans-

porteren.

Maximale  
ondersteuning

Ook met zware 
ladingen krachtig.

Drive  
unit

Ondersteuning tot  
25 km/h - met de 
Cargo Speed tot  

45 km/h.

Actieradius Cargo Cruise

Actieradius Cargo Speed

 ▶ Eenvoudig en comfortabel bezorgen, inkopen 
doen of met de kinderen op weg zijn.

 ▶ Met de krachtige Cargo Line kunnen zware 
ladingen ook bergop worden vervoerd.

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandigheden.  
Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.
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NIEUW De feiten
 ▶ Sterke aandrijving: met een eigen productlijn voor 
bakfietsen verlegt Bosch eBike Systems de grenzen 
in de stadstransportsector – voor comfortabel 
rijden, ook met belading. 

 ▶ Krachtig: met tot wel 75 Nm geeft de Cargo Line al 
bij een lage trapfrequentie zijn volledige vermogen 
af. Ook met belading is gecontroleerd versnellen 
mogelijk. 

 ▶ Flexibel: met of zonder lading, de nieuwe  
Cargo Line biedt met tot wel 400  % krachtige 
ondersteuning voor bakfietsen met een toegestaan 
totaalgewicht tot 250 kg.

 ▶ Zuinig: de krachtige motor werkt zowel met als 
zonder belading bijzonder efficiënt. Dit maakt een 
grote actieradius mogelijk, ideaal ook in combinatie 
met DualBattery.

 ▶ Sterke sprint: de drive unit Cargo Speed onder-
steunt tot 45 km/h. Daarmee bereiken fietser en 
lading snel en comfortabel hun bestemming.

 ▶ Slim gestuurd: het multisensorenconcept zorgt in 
combinatie met een innovatieve regeling en de 
snelle informatieverwerking voor een perfect 
samenspel tussen fietser en eBike.

 ▶ Vol energie: de Cargo Line met DualBattery maakt 
met tot wel 1.250 Wh een zeer grote actieradius 
mogelijk – bij uitstek geschikt voor zware ladingen 
en lange trajecten.

Technische details op pagina 86

Voor een grote actieradius is de combi-
natie met DualBattery ideaal.
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Cargo Line + 
SmartphoneHub + 
DualBattery 1000
Moeiteloos op weg met 
ladingen

Voor een zondags uitstapje, de wekelijkse bood-
schappen of als praktisch alternatief voor de auto: 
de nieuwe Cargo Line speciaal voor bakfietsen maakt 
transport eenvoudig en comfortabel. Met of zonder 
lading, de drive unit ondersteunt altijd op het juiste 
moment en reageert in elke situatie nauwkeurig en 
voorspelbaar. De efficiënte motor maakt gecontro-
leerd versnellen mogelijk en drijft bakfietsen aan 
met een krachtige 75 Nm. eBikers zijn optimaal 
verbonden met behulp van de SmartphoneHub, die 
dankzij de smartphone en de COBI.Bike App een 
slimme bedieningscentrale op het stuur wordt, die 
navigeert, activiteiten registreert en met andere 
diensten kan worden verbonden. DualBattery 1000 
zorgt op alle ritten voor een extra portie energie 
en verdubbelt door de combinatie van twee Bosch 
PowerPacks 500 de actieradius. Met de bakfiets 
flexibel en emissiearm in de frisse lucht onderweg.

NIEUW
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NIEUW

Eenmaal naar de markt, alstublieft: de nieuwe drive 
unit Cargo Speed ondersteunt bakfietsen tot 45 km/h 
en zorgt ervoor dat ladingen snel en comfortabel 
van A naar B worden vervoerd. Met tot wel 400 % 
ondersteuning kunnen zware ladingen ook bergop 
worden getransporteerd. Daarbij werkt de motor 
bijzonder efficiënt. Nog smarter gaat het rijden met 
een Kiox: de eigen activiteiten worden via Bluetooth 
naar de app eBike Connect overgedragen en na de 
rit geanalyseerd. Ook slim: de nieuwe premiumfunctie 
Lock deactiveert de motorondersteuning zodra de 
Kiox wordt losgekoppeld. Daarmee is de functie 
een nuttige aanvulling op een mechanisch slot. Met 
DualBattery 1250 kunnen bakfietsrijders nu nog langer 
doorfietsen: de koppeling van twee PowerTubes 625 
levert tot 1.250 Wh aan energie. Wat betreft flexibiliteit 
met de Cargo S-eBike altijd een stap vooruit.

Cargo Line Speed + 

Kiox + Lock + 
DualBattery 1250
Mee met de tijd

De beschreven productcombinatie komt niet overeen met de getoonde 
afbeeldingen.
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Performance Line

Meer ruimte voor rijplezier. De nieuwe Performance Line  
leent zich voor elk avontuur – of het nu een ontspannen 
uitstapje in de natuur is, sportieve fietstochten maken 
of dagelijks op weg naar het werk. Het meest veelzijdige 
aandrijvingssysteem van Bosch levert precies de juiste 
ondersteuning. En dat in twee varianten:  
als drive unit Performance Cruise tot 25 km/h met een 
natuurlijk rijgevoel of als drive unit Performance Speed 
tot 45 km/h voor lange afstanden met hogere snelheid. 
Als een van de stilste aandrijvingen in zijn klasse biedt de 
unit krachtig dynamische acceleratie en gecontroleerd 
bedieningsgemak voor natuurlijk fietsplezier op elke rit. 
Dat is Double the fun.

#FeelTheFlow

VOOR 
GRENZELOZE 
VRIJHEID
FEEL THE FLOW
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Performance Line
In één oogopslag

Technische details op pagina 86

Sportief onderweg
De nieuwe drive unit Performance Cruise biedt de 
juiste ondersteuning op het juiste moment, ook op 
lange ritten in de bergen. Het rijgevoel blijft altijd 
natuurlijk, in de off-modus en boven 25 km/h met 
nauwelijks waarneembare trapweerstand. De nieuwe 
drive unit Performance Speed is ontwikkeld als dyna-
mische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten of 
ontspanning. Perfect om moeiteloos lange afstanden 
af te leggen en ook bij hoge trapfrequenties sportief 
fietsen mogelijk te maken.

De feiten
 ▶ Sportief rijgevoel: de efficiënte en veelzijdige 
aandrijving zorgt voor een dynamische acceleratie en 
garandeert ook zonder ondersteuning een authen-
tieke rijervaring.

 ▶ Sterke demarrage: de aandrijving versnelt al bij 
een lage trapfrequentie dynamisch en sportief – 
voor een krachtige ondersteuning vanaf de eerste 
pedaalslag.

 ▶ Een perfect samenspel: het multisensorenconcept 
en de snelle informatieverwerking zorgen voor een 
optimaal samenspel tussen fietser en eBike.

 ▶ Voldoende kracht voor in de stad, op heuvelachtig 
terrein en in de bergen.

 ▶ De krachtige en dynamische drive unit, bijvoor-
beeld voor forenzen.

Voor een natuurlijk rijgevoel en maximale 
performance in de eMTB-Modus.

Voor een snel, dynamisch rijgevoel tot  
45 km/h.
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De feiten over de Performance Speed
 ▶ Compacte lichtgewicht: het nieuwe aandrijvings- 
concept bespaart gewicht en ruimte. De drive unit 
Performance Speed weegt slechts 2,9 kg.

 ▶ Kracht voor lange afstanden: de Speed-variant 
van de Performance Line maakt met een krachtige 
motor en tot wel 75 Nm draaimoment snel tempo. 
Onderweg geldt: hoe sneller, des te krachtiger 
ondersteunt de aandrijving.

De feiten over de Performance Cruise
 ▶ Krachtpatser: voldoet aan de hoogste eisen van 
trekking- of eMTB-gebruik.

 ▶ Stil genieten: de innovatieve, geruisarme trans-
missie maakt de Performance Line (25 km/h) tot 
een van de stilste aandrijvingen in zijn klasse.

 ▶ Voor avontuur buiten het asfalt: de eMTB-Modus, 
die vooral wordt gebruikt bij eMountainbikes, acce-
lereert gecontroleerd en comfortabel.

Performance Speed Highlights

Actieradius Performance Speed

Maximaal 
draaimoment
Tot 75 Nm zorgt  

voor een sportief rijgevoel.

Maximale 
ondersteuning

De krachtige motor is bij 
uitstek geschikt voor lange 

afstanden. 

Drive unit
Ondersteunt tot 

 45 km/h.

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandigheden.  
Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.

Performance Cruise Highlights

Actieradius Performance Cruise

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandigheden.  
Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.

Maximaal 
draaimoment

Maakt  
sportieve acceleratie 
mogelijk, ook bij een 
hoge trapfrequentie.

Maximale  
ondersteuning

Dynamisch, 
 ideaal voor lange 

sportieve  
ritten.

Drive 
unit

Voor alle vereisten 
en snelheden tot 

maximaal  
25 km/h.

Terugtrap-
functie

De  
Performance Cruise 

is ook met
terugtrapfunctie 

verkrijgbaar.

200 km
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TURBO 300 %*

SPORT 200 %*

TOUR 120 %*

eMTB

ECO 55 %*

*Ondersteuning in % van de eigen prestatie
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Performance Line

Performance Line +  
Kiox +  
PowerTube 500
Sportief onderweg

Met de hardtail in de bergen: de nieuwe Performance Line 
is bijzonder sportief en heeft nu ook de eMTB-Modus, die 
zich dynamisch aan de persoonlijke manier van fietsen 
aanpast. Het rijgevoel blijft daarbij altijd natuurlijk, in de 
off-modus en boven 25 km/h is de trapweerstand nauwe-
lijks waarneembaar. De kleine boordcomputer Kiox is de 
koppeling met de verbonden eBike-wereld van Bosch. 
De Kiox registreert alle relevante rijgegevens en draagt 
deze via Bluetooth over naar de app eBike Connect. Met 
de PowerTube 500 kunnen eMountainbikers ook lange 
afstanden afleggen. De geïntegreerde accu voldoet aan 
de hoogste eisen wat betreft vermogen en esthetiek. 
De sportieve eisen van tochten maken en ontspannen 
rijplezier hebben de ideale combinatie gevonden. 

De beschreven productcombinatie komt niet overeen met de getoonde afbeelding.

Performance Line +  
Kiox + Lock + 
PowerTube 500
Buiten in zijn element

Voor avontuur op geasfalteerde straten en onver-
harde wegen: de nieuwe Performance Line 
imponeert met een sportief dynamisch rijgevoel. 
Met een draaimoment tot 65 Nm levert de drive unit 
de juiste ondersteuning op het juiste moment, met 
een nauwelijks waarneembare trapweerstand boven 
25 km/h of in de off-modus. De stijlvolle boord-
computer Kiox is de optimale trainingspartner. Het 
robuuste display toont het actuele vermogen, de 
trapfrequentie en de hartslag, registreert ritten en 
stuurt alle relevante gegevens via de Bluetooth-ver-
binding met de smartphone naar de online-portal 
eBike Connect. Wanneer de Kiox uit de houder 
wordt genomen, deactiveert de nieuwe premium-
functie Lock de motorondersteuning – de blokkering 
van de eBike kan alleen met dezelfde boordcom-
puter weer worden opgeheven. De PowerTube 500 
past perfect in het design van de eBike. Stijlvol en 
dynamisch met de Gravel Bike op weg. 
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Performance Line +  
Nyon + 
PowerTube 625
Vol energie op tochten

Actief voor het plezier fietsen langs weilanden, door 
bossen en in de bergen: de nieuwe Performance Line  
biedt met een draaimoment van maximaal 65  Nm 
en tot 300 % ondersteuning voldoende kracht voor 
sportief fietsen. De efficiënte aandrijving zorgt 
voor een dynamische acceleratie en een authen-
tieke rijbelevenis, met nauwelijks waarneembare  
trapweerstand boven 25 km/h of in de off-modus. De 
alles-in-één boordcomputer Nyon is de ideale begeleider 
op tochten en brengt de eBiker via GPS betrouwbaar 
op de plaats van bestemming. Op de pc de route 
plannen, de Nyon onderweg laten navigeren, vervol-
gens thuis de gegevens analyseren en delen – zo werkt  
verbonden eBiken. De nieuwe PowerTube 625, een 
geïntegreerde lithium-ion-accu met een energie- 
inhoud van circa 625 Wh, ondersteunt de fietser altijd 
met volle energie. Met intelligente technologie en een 
krachtige ondersteuning genieten van de tijd in het 
zadel en daarbij de natuur verkennen.

De beschreven productcombinatie komt niet overeen met de getoonde afbeelding.

Performance Line 
Speed + Intuvia + 
DualBattery 1250
Snel en soepel door de spits

Geen zorgen meer over de verkeerschaos, files of het 
zoeken naar een parkeerplaats: de nieuwe drive unit  
Performance Speed versnelt de dagelijkse ritten en 
ondersteunt S-eBikes met maximaal 75 Nm draaimo-
ment en tot 45 km/h. Met de krachtige motor worden 
snel hoge snelheden bereikt en zijn lange afstanden 
een fluitje van een cent. Als compacte lichtgewicht 
van slechts 2,9 kg verbetert de nieuwe drive unit de 
wendbaarheid en het bedieningsgemak van de eBike. 
De intuïtief te bedienen boordcomputer biedt extra 
comfort. Het display toont alle rijgegevens in één 
oogopslag, de handen blijven dankzij de afzonder-
lijke bedieningseenheid altijd veilig aan het stuur. 
Waar de rit ook heen gaat, met DualBattery 1250 zijn 
forenzen optimaal uitgerust: de combinatie van twee  
Bosch PowerTubes 625 levert dubbel zoveel capaci-
teit. Een combinatie die op weg naar het werk voor 
een goed humeur zorgt.
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Performance Line CX

Gemaakt voor iedereen die houdt van trails. De 
nieuwe, lichte en compacte Performance Line CX is 
met een ondersteuning tot 340 procent en dynami-
sche responsiviteit de krachtigste aandrijving voor 
veeleisende fietsers. De aandrijving zorgt dankzij het 
innovatieve aandrijvingssysteem voor een bijzonder 
natuurlijk rijgevoel. In combinatie met de nieuwe, in 
het frame ingebouwde PowerTube 625 kunnen lange 
en bergachtige tochten worden gemaakt, waardoor een 
maximale actieradius en extra hoogtemeters binnen 
handbereik liggen. Met de nieuwe Performance Line CX  
wordt elke rit bergopwaarts puur genieten en een 
ideale warming-up voor de aansluitende afdaling. Wij 
noemen dat: Double the Fun.

#FeeltheFlow #uphillflow

VOOR DE 
PERFECTE 
UPHILL FLOW
FEEL THE FLOW
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Performance Line CX
In één oogopslag

De overtreffende trap onder de drive units
De nieuwe Performance CX is het powerpakket onder de 
aandrijvingen. Voor nog meer rijplezier op de trail: met 
tot wel 75 Nm draaimoment bij een gewicht van 2,9 kg 
en bijzonder compacte afmetingen. De eMountainbike-
motor met de nieuwe innovatieve aandrijving kan elk 
terrein aan, met tot 340 % ondersteuning voor steile 
hellingen en volledige vermogensafgifte vanuit stilstand. 
Motor en aandrijving ontkoppelen bij snelheden hoger 
dan 25 km/h – dat zorgt voor een natuurlijk rijgevoel. 
De speciaal voor sportief fietsen ontwikkelde eMTB-
Modus tilt het trailplezier naar een nieuw niveau: met 
een absolute focus op sportieve soepelheid.

 ▶ De sterkste aandrijving voor de Uphill Flow.

 ▶  Meer rijplezier op uitdagend terrein en  
op hellingen.

Maximaal 
draaimoment

Voor krachtige acceleratie 
met een compacte 

constructie.

Drive  
unit

Zelfs op lange bergritten 
blijvende ondersteuning 

tot 25 km/h.

Maximale 
ondersteuning

Voor een krachtige push, 
extreem sportief rijden en 

snelle sprints.

Performance Line CX Highlights

Actieradius

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandigheden.  
Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.

Accu's
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De feiten
 ▶ Sportief rijplezier: het multisensorenconcept maakt een 
dynamische en gevoelige responsiviteit van de drive unit 
mogelijk – voor een precieze acceleratie en een unieke 
trail-belevenis.

 ▶ Altijd vol vermogen: de motor zorgt vanaf de start 
voor een krachtig rijgedrag. De aandrijving biedt een 
constante vermogensafgifte over een zeer breed trapfre-
quentiebereik – ideaal bij snelle tussensprints en pittige 
tempowisselingen.

 ▶ Innovatief aandrijvingsconcept: door een vrijloop 
worden motor en transmissie volledig ontkoppeld, zodat 
de eBiker efficiënt fietst, ook als het systeem op dat 
moment geen ondersteuning biedt.

 ▶ Compacte constructie: met een gewicht van slechts 
2,9 kg en een bijna 50 % kleinere constructie verlegt de 
nieuwe aandrijving de grenzen. Dit maakt verschillende 
framegeometrieën mogelijk met een kortere achtervork 
en een optimale integratie. eMountainbikers zijn daar-
door aanzienlijk wendbaarder en beweeglijker.

 ▶ Volledige controle: in de eMTB-Modus past de progres-
sieve motorondersteuning zich automatisch aan de 
individuele rijstijl aan. Zo is de fietser voorbereid op 
elke uitdaging in uitdagend terrein – zonder ook maar 
van rijmodus te hoeven wisselen. De eMountainbiker 
profiteert van een duidelijk betere tractie.

 ▶ Robuust en duurzaam: de aandrijving voldoet aan de 
hoogste eMountainbike-eisen en is bestand tegen 
extreme belasting. Ook bij lange bergritten imponeert 
de motor met zijn indrukwekkende performance.

 ▶ Perfect ondersteund: met de eMTB-Modus, een krach-
tige loopondersteuning en de ondersteuning voor korte 
cranks biedt Bosch eMountainbikers een optimale 
combinatie voor uitdagende bergpassages en zware 
bergtrails. Performance Line CX: tot 75 Nm maximaal 

draaimoment en permanent vermogen.

Technische details op pagina 86
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Performance Line CX +  
Nyon + PowerTube 625
Volmaakte trail-belevenis

Voor rijplezier in de bergen op het hoogste niveau: de nieuwe 
Performance Line CX biedt eMountainbikers voldoende 
power op de trails. De krachtigste aandrijving van Bosch is 
met slechts 2,9 kg en met een bijna 50 % kleinere constructie 
zowel licht als compact. De drive unit versnelt bijzonder 
dynamisch, reageert zonder vertraging en imponeert met 
soepel rijgedrag en nog meer controle. Dankzij de eMTB-
Modus krijgt de fietser de benodigde power altijd op het 
juiste moment. De volledig verbonden boordcomputer 
Nyon begeleidt de eBiker bij de routeplanning, tijdens 
de rit zelf en bij de evaluatie van de activiteiten achteraf. 
Met de PowerTube 625 zijn een maximale actieradius en 
hoogtemeters binnen handbereik. De geoptimaliseerde 
techniek van de lithium-ion-accu's die in het frame zijn 
ingebouwd, staat garant voor zorgeloos rijplezier. De ideale 
oplossing voor veeleisende eMountainbikers en de perfecte 
Uphill Flow.

Performance Line CX +  
Kiox + PowerPack 500 + 
eSuspension
De combinatie voor eMTB-
professionals

Op elke uitdaging voorbereid: de nieuwe Performance Line CX  
is geoptimaliseerd voor sportief, krachtig en dynamisch 
fietsen op uitdagend terrein. De drive unit is compact 
en makkelijk in te bouwen in het eMTB-frame. De unit 
imponeert dankzij de vrijloop met een natuurlijke rijgevoel. 
Met tot wel 340 % perfect gedoseerde ondersteuning biedt 
de unit meer rijplezier op de trail, optimaal aangevuld door 
het elektronisch regelbare frame E-Live Valve van FOX, 
waarmee de voorvork en de schokdemper zich in fracties 
van seconden aan het terrein aanpassen. Het systeem is te 
bedienen met de boordcomputer Kiox. Het kleurendisplay 
van krasvast glas is bestand tegen vuil en steenslag en 
biedt alle functies die een sportieve fietser nodig heeft. 
De PowerPack 500 levert voldoende energie voor tochten 
in bergachtig terrein. Dat tilt de eMountainbike-belevenis 
naar een hoger niveau.

Pe
rfo

m
an

ce
  

Lin
e C

X

De beschreven productcombinatie komt niet overeen met de getoonde afbeeldingen.
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TURBO 340 %*

SPORT 240 %*

TOUR 140 %*

eMTB

ECO 60 %*

Performance Line CX

*Ondersteuning in % van de eigen prestatie
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"Technische innovatie 
beleven is iets geweldigs! 
De nieuwe, geavanceerde 

sensoren voor 
dynamische responsiviteit 
en het daaraan gekoppeld 
intuïtieve rijgevoel maken 

een ultiem Uphill Flow 
Feeling mogelijk, zelfs bij 

pittige uphills." 
 

Stefan Schlie  
vice-wereldkampioen op de trial

Voor krachtig eBiken in de bergen en op ruw terrein: 
de eMTB-Modus van de nieuwe Performance Line CX 
en de Performance Line varieert tussen de rijmodi 
Tour en Turbo. Om de fiets ook op moeilijke trajecten 
te controleren, ondersteunt de verder geoptimali-
seerde eMTB-Modus de eMountainbiker met een 
maximaal fijngevoelige en tegelijkertijd progressieve 
vermogensafgifte: met een maximaal draaimoment tot 
75 Nm en motorondersteuning tussen 140 % en 340 %.  
Afhankelijk van de pedaaldruk versterkt de motor 
dynamisch het eigen vermogen van de fietser. De 
eBiker hoeft niet handmatig te schakelen tussen 
de rijmodi. Wegrijden op steile hellingen gaat 
probleemloos, vooruitkomen op bergachtige trails gaat 
voelbaar lichter en eMountainbikers profiteren van een 
duidelijk betere tractie. Dit zorgt voor een natuurlijk 
rijgevoel en maximale performance op de trail.

 ▶ Betere dosering: zorgt voor een maximum aan tractie 
en controle.

 ▶ Sportief wegrijden: garandeert een perfect rijgedrag 
vanaf de eerste pedaaltrap.

 ▶ Verbeterde dynamiek: maakt het moeiteloos beklimmen  
van technische bergpassages of hindernissen mogelijk.

eMTB-Modus
Voor de ultieme Uphill Flow

WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/uphillflow
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Korte cranks
Lange of korte cranks: voor allebei biedt Bosch de 
passende ondersteuning. Met korte cranks hebben 
eMountainbikers extra ruimte tot de grond. De dealer 
kan zorgen voor de juiste instelling.

Krachtige loopondersteuning
Of het nu gaat om boomwortels of bergen: de geop-
timaliseerde loopondersteuning zorgt bij vrijwel elke 
hindernis voor een gelijkmatige en krachtige onder-
steuning zonder vertragingen. De snelheid en het 
startrijgedrag van de loopondersteuning passen zich 
automatisch aan de stijging aan.

eSuspension
Met E-Live Valve biedt FOX met Bosch eBike Systems 
eMountainbikers voor het eerst een via de boord-
computer Kiox elektronisch regelbaar frame aan, dat 
is ontworpen voor maximaal comfort en plezier op 
uitdagend terrein. Voorzien van energie uit de Bosch 
accu bepaalt het FOX E-Live Valve-systeem met behulp 
van geavanceerde sensoren 1.000 keer per seconde de 
terreinomstandigheden en past de verende voorvork en 
de demper in fracties van een seconde hieraan aan. Op 
die manier beschikken eMountainbikers altijd over de 
ideale frame-instellingen en kunnen zij zich met 100 % 
plezier volledig op de trail concentreren.

SRAM Eagle-versnellingssysteem
SRAM biedt met Eagle nu ook voor eMountainbikes de 
nieuwste generatie hightech-versnellingssystemen. Het 
brede spectrum van de 12 versnellingen en de soepele 
en slijtagearme werking van de 2 X-Sync 2 ketting-
bladen bieden een unieke en blijvende rijbelevenis.

NIEUW
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Displays

VOLLEDIGE 
ONDERSTEUNING 
OP HET STUUR

Altijd en overal ondersteuning: de verschillende Bosch 
eBike-displays maken deel uit van alle plannen. Met de 
Purion krijgt de fietser snel een overzicht, toegespitst 
op de belangrijkste informatie. Met de Intuvia kan de 
eBike intuïtief worden bediend. De sportief robuuste 
en verbonden boordcomputer Kiox beschikt over de 
klassieke functies van een boordcomputer en biedt de 
fietser via de smartphone-app toegang tot de digitale 
wereld. De Nyon is de alles-in-één boordcomputer: een 
volledig verbonden alleskunner op het stuur, die de 
eBiker helpt bij de routeplanning, tijdens de rit zelf en 
bij de evaluatie van de activiteiten achteraf. Ook de 
SmartphoneHub maakt van de eBike met de smart-
phone en de COBI.Bike App een volledig verbonden 
eBike. Zo is er voor elke fietser een passende en 
betrouwbare begeleider op elke tocht.

FEEL THE FLOW
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Kiox NyonIntuviaPurion SmartphoneHub

Om de verschillende displays te kunnen vergelijken en 
de beste persoonlijke keuze te maken, is het nuttig om 
onderscheid te maken tussen verbonden en niet-ver-
bonden displays. De Purion en de Intuvia zijn de juiste 
keuze voor fietsers die een eenvoudig te bedienen 
display willen: voor een snelle en bijzonder overzich-
telijke blik op de belangrijkste rijgegevens. Wie graag 
routes wil plannen en rijgegevens wil registreren en 
analyseren, kiest voor een verbonden Bosch display 

– voor de perfecte Connected Biking-belevenis. De 
Kiox – klein, robuust en verbonden met de wereld 
van Bosch eBike Connect – biedt alle functies die 
een sportief ingestelde fietser nodig heeft. De Nyon is  
het alles-in-één display en combineert volledig 
verbonden navigatie, eBike-bediening en fitnesstrainer 
in één apparaat. De SmartphoneHub maakt in combi-
natie met een smartphone en de COBI.Bike App de  
eBike onderdeel van het digitale leven. 

Displays
In één oogopslag

Purion
Toegespitst op het essentiële: met de Purion kan  
alle belangrijke informatie met een klik van de duim 
worden opgeroepen.

Intuvia
Zeer eenvoudig te bedienen: met de Intuvia kan de 
eBike intuïtief worden bediend.

Rijmodi 
In één overzicht

De Bosch eBike-displays bieden voor elke 
situatie de juiste rijmodus. Keuze uit vijf onder-
steuningsniveaus. Bij het lopen met de fiets 
ondersteunt een in twee stappen activeerbare  
loopondersteuning tot 6 km/h.

Eco
Effectieve ondersteuning bij maximale efficiëntie voor 
de grootste actieradius.

Tour
Gelijkmatige ondersteuning voor tochten met een grote 
actieradius.

*  Afhankelijk van het type eBike vervangt bij de Performance Line en de Performance Line CX  
de eMTB-Modus de Sport-modus. 

Sport
Krachtige ondersteuning voor universeel gebruik, zowel 
voor sportief fietsen als voor vlot pendelen in het stads-
verkeer.

Turbo
Directe, zo krachtig mogelijke ondersteuning tot aan de 
hoogste trapfrequenties voor sportief fietsen.

Off
Geen ondersteuning, alle displayfuncties kunnen worden 
opgeroepen.

Duwen wordt wandelen
Via de displays kan een nauwkeurig gedoseerde onder-
steuning tot 6 km/h worden ingeschakeld. Voor een zo 
hoog mogelijke veiligheid wordt de loopondersteuning in 
twee stappen geactiveerd.

eMTB*
Progressieve ondersteuning voor een natuurlijk rijgevoel 
en optimale controle in uitdagend terrein.

Nyon
Biedt alles wat het eBiker-hart begeert en zorgt 
met de smartphone-app en de online-portal eBike 
Connect voor een verbonden rijbelevenis.

Kiox
Biedt alle functies die een sportieve fietser nodig heeft  
en geeft de eBiker via de smartphone-app toegang tot 
de digitale wereld.

De combinatie van SmartphoneHub, COBI.Bike App  
en smartphone zorgt voor een allround verbonden  
rijbelevenis.

SmartphoneHub
Het geïntegreerde display toont de belangrijkste 
rijgegevens, ook zonder aanwezigheid van een smart-
phone.

NIEUW

Connected Biking met 

Connected Biking met Connected Biking met 

Di
sp

lay
s

50   Bosch eBike Systems 2020 51 



Rijmodi 
zie pagina 50

Purion
Compacte purist

De feiten
 ▶ Overzichtelijk display: laadtoestand, snelheid, 
rijmodus, actieradius, tripafstand, totale afstand.

 ▶ Optimale leesbaarheid: het van achteren 
verlichte, spiegelvrije display maakt het bekijken 
van de rijgegevens ook bij directe zonnestraling 
mogelijk. 

 ▶ De optionele service-interval-aanduiding herin-
nert fietsers eraan om een afspraak te maken 
voor de volgende servicebeurt voor de eBike.

 ▶ Eenvoudige diagnose: via de micro-USB-poort 
kunnen dealers de toestand van het Bosch 
eBike-systeem controleren.

 ▶  Focus op het essentiële: vijf ondersteuningsni-
veaus, veilige bediening met de duim, opgeruimd 
stuur.

 ▶ Verlichtingssysteem: als het eBike-licht aan was 
toen het systeem werd uitgeschakeld, wordt het 
automatisch ingeschakeld bij de volgende start 
van het systeem.

Toegespitst op het essentiële en alle belang-
rijke informatie met een klik van de duim: de 
boordcomputer Purion staat voor de hoogste 
efficiëntie en precisie.

Intuvia
Slim en overzichtelijk

De feiten
 ▶ Het hoogste gebruikscomfort: eenvoudige bedie-
ning via de afzonderlijke bedieningseenheid.

 ▶ Ideaal voor onderweg: ook van de eBike afge-
nomen kunnen alle belangrijke gegevens, zoals 
de totale afstand, worden opgeroepen.

 ▶ Goed leesbaar onder alle lichtomstandigheden.

 ▶ Oplaadstation: onderweg laadt de Intuvia via de 
micro-USB-poort bijvoorbeeld de smartphone op.

 ▶ De optionele service-interval-aanduiding herin-
nert fietsers eraan om een afspraak te maken 
voor de volgende servicebeurt voor de eBike.

 ▶ Verlichtingssysteem: als het eBike-licht aan was 
toen het systeem werd uitgeschakeld, wordt het 
automatisch ingeschakeld bij de volgende start 
van het systeem.

Met de Intuvia bedient de fietser de eBike 
eenvoudig en intuïtief. Het display is bij alle 
lichtomstandigheden goed leesbaar en dankzij 
de afzonderlijke bedieningseenheid blijven 
de handen veilig aan het stuur. Met het scha-
keladvies trapt de fietser altijd in de juiste 
versnelling; dat ontziet de accu en vergroot de 
actieradius.

Compatibel met

Rijmodi 
zie pagina 50
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Rijmodi 
zie pagina 50

Remote Compact Onbreekbaar glas

Kiox
Sportief en verbonden

De Kiox is de boordcomputer voor sportief ingestelde fiet-
sers – klein, robuust en verbonden. Deze beschikt over 
de klassieke functies van een boordcomputer en biedt 
de eBiker via de smartphone-app toegang tot de digitale 
wereld. Het kleurendisplay toont de eBiker alle rijgegevens 
in één oogopslag en met de afzonderlijke bedieningseen-
heid op het stuur blijft alles onder controle. De Kiox 
registreert alle relevante rijgegevens en draagt deze 

via Bluetooth over naar de app eBike Connect: de Kiox 
voegt de GPS-gegevens samen met de rijgegevens, die 
vervolgens in de app of de online-portal kunnen worden 
opgeroepen. De gegevens tussen Kiox en de app worden 
automatisch via Bluetooth gesynchroniseerd. Ook soft-
ware-updates kunnen draadloos op de boordcomputer  
worden geladen. Op die manier legt de Kiox een perfecte 
verbinding met de wereld van Bosch Connected Biking.

Connected Biking met 

Magneethouder

De feiten
 ▶ Training: de Kiox kan via BLE (Bluetooth Low Energy) op 
een hartslagmeter worden aangesloten om de hartslag 
te controleren en de training optimaal af te stemmen. 

 ▶ Motivatie: een indicator op het display geeft aan of er 
boven of onder de persoonlijke gemiddelde snelheid 
wordt gereden. Dit spoort aan om beter te presteren.

 ▶ Bedienbaarheid: opstappen, inschakelen, wegrijden en 
genieten. De boordcomputer kan direct worden gebruikt 
en voorziet de eBiker van de belangrijkste informatie en 
gegevens.

 ▶ Klein, maar groots in design: de Kiox scoort met 
zijn stijlvolle uitstraling. Het scherm imponeert met 
stralende kleuren en een duidelijke gebruikersinterface. 
Ook het stuur ziet er netjes uit dankzij de praktische 
magneethouder.

 ▶ Remote Compact: met de toetsen kan de boordcomputer 
veilig en comfortabel met de duim worden bediend. De 
duidelijk voelbare druk op een knop tijdens het gebruik 
geeft de fietser heldere feedback. 

 ▶ Onbreekbaar glas: of het nu modder is of steenslag, het 
display van krasvast glas is een goede partner op de trail 
of in de stad. 

 ▶ Magneethouder: snel opgeborgen maar ook goed 
vastzittend bij sprongen op ruw terrein. Dankzij de 
magneethouder is de boordcomputer makkelijk te plaatsen 
en te verwijderen, maar zit hij tegelijkertijd stevig vast. 

 ▶ Kiox en eShift: de Kiox werkt ook met eShift, de geïnte-
greerde elektronische oplossing voor het schakelen die 
we in samenwerking met de versnellingsfabrikanten 
enviolo, Rohloff en Shimano aanbieden – voor meer 
comfort, nauwelijks waarneembare schakelingen en meer 
rijplezier. 

Compatibel met

Ki
ox

Technische details op pagina 87
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Training Lock

Connected Biking met de Kiox
Het sportieve display verbindt de eBiker met de verbonden 
eBike-wereld van Bosch. Met de app eBike Connect kan de 
Kiox via Bluetooth Low Energy met de smartphone worden 
verbonden, bijvoorbeeld om de eigen activiteiten te analy-
seren – voor een heel persoonlijke en interactieve Connected 
Biking-belevenis. Op de online-portal ebike-connect.com 
krijgen eBikers op een tablet of pc een overzicht van alle 
relevante gegevens.

Een veilige verbinding: de Kiox en Lock
Met de nieuwe premiumfunctie Lock is de Kiox de sleutel 
tot meer veiligheid. Lock deactiveert bij het verwijderen van 
de boordcomputer de motorondersteuning. De blokkering 

wordt pas opgeheven wanneer dezelfde boordcomputer 
wordt teruggeplaatst. De slimme aanvulling op een mecha-
nisch slot – voor zorgeloze dagen met de eBike.

Voor een goede reis:  
de Kiox en het Bosch eBike ABS
Het Bosch eBike ABS maakt het mogelijk om in kritieke 
situaties gecontroleerd te remmen. De combinatie van voor-
wiel-ABS en loskomregeling voor het achterwiel zorgt voor 
een optimale rijstabiliteit en stuurbaarheid van de eBike. Op 
het Kiox-display wordt nu de status van het ABS getoond 
met een overeenkomstig symbool. Het vroegere ABS-contro-
lelampje is vervangen door de nieuwe digitale aanduiding.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

De Nyon is meer dan alleen een boordcomputer 
voor eBikes: samen met de online-portal en de app 
biedt de Nyon eBike-connectivity van de volgende 
generatie. Met nieuwe kaarten, functies voor route-

planning, hoogtemeterpreview en de verbeterde 
weergave van de eigen sportieve prestaties, is de 
Nyon eens te meer het summum van eBike-boord-
computers.

Compatibel met

Nyon
Connect your Way

Ki
ox
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Rijmodi 
zie pagina 50

MagneethouderConnected Biking
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Smartphone-functie
Individuele aanpassingen
Aantrekkelijke premiumfuncties maken de eBike-assistent 
nog individueler: rijmodi of de topografische actieradius 
kunnen worden aangepast. Uit bijna 30 verschillende opties 
en drie designvoorstellen kunnen fietsers hun persoonlijke 
cockpit creëren.

Alles in één oogopslag
Tijd, snelheid, schakeladvies, actieradius, afstand of laadni-
veau van de accu – de Nyon toont altijd in één oogopslag alle 
relevante informatie.

Ride
Comfortabele routeplanning
Eigen routes plannen op de online-portal met de Nyon of 
de smartphone-app eBike Connect. Dankzij de integratie 
van Outdooractive-inhoud kan iedereen in de online-portal 
eBike Connect heel eenvoudig en comfortabel spannende 
routes ontdekken in steeds meer regio's en deze naar de 
Nyon overbrengen.

Navigatie

Fitness-check
De Nyon bepaalt de trapkracht en trapfrequentie en bere-
kent op basis daarvan het vermogen en energieverbruik. Nog 
nauwkeurigere waarden worden verkregen in combinatie met 
een hartslagmeter in de borstband.

Online evaluatie op eBike Connect
Op de portal ebike-connect.com kan de effectiviteit van de 
training worden gevolgd. Zo hebben fietsers overzicht over 
de actuele fitness- en trainingsstand.

Trainingsfunctie
Of u nu traint voor een wedstrijd of een gezondheidsbewuste 
en actieve vrijetijdssporter bent: de Nyon informeert en moti-
veert in real time met alle relevante gegevens.

Fitness

In verbinding
De Nyon is onderdeel van een intelligent systeem. 
Verbonden via Bluetooth en wifi synchroniseert de slimme 
boordcomputer met de smartphone-app eBike Connect 
en de online-portal ebike-connect.com – en schept 
daarmee de voorwaarden voor een interactieve Bosch

Smartphone-app eBike Connect

Met de app eBike Connect wordt de Nyon via Bluetooth 
met de smartphone verbonden. Daarna kunnen instellingen 
worden gewijzigd, routes worden overgedragen of extra 
premiumfuncties worden gebruikt voor een heel persoonlijke, 
verbonden en interactieve eBike-belevenis.

Online-portal eBike Connect

Met de online-portal eBike Connect krijgen eBikers op een 
tablet of pc een overzicht van alle relevante gegevens. De 
gegevensoverdracht tussen de portal en de Nyon gebeurt 
eenvoudig via wifi. De directe link: ebike-connect.com

Ny
on

Connected Biking-belevenis. De Nyon begeleidt eBikers 
van de routeplanning via de rit tot de evaluatie van 
hun activiteiten met individuele opties, zoals het 
opstellen van een eigen eBike-profiel en nog veel meer.

Routeplanning Navigatie
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NIEUW SmartphoneHub
Intelligentie op het stuur

De nieuwe SmartphoneHub maakt van de eBike een 
volledig verbonden eBike en onderdeel van het digi-
tale leven: met actuele weersvoorspellingen voor een 
droge fietstocht door de natuur, of voor fitnesstracking 
op een trainingsrondje en muziek streamen voor de 
perfecte soundtrack. Dankzij de smartphone en de 
COBI.Bike App wordt de SmartphoneHub een slimme 

bedieningscentrale, die navigeert, activiteiten regis-
treert en met andere diensten kan worden verbonden 
– een grote stap op weg naar Connected Biking. Ook 
zonder smartphone kan de eBike starten en rijden. 
Het in de SmartphoneHub geïntegreerde display 
toont de belangrijkste rijgegevens. Daarmee blijven 
eBikers altijd flexibel – waar de rit ook heen gaat. 

Connected BikingVerbonden met Strava

Rijmodi 
zie pagina 50
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De feiten
 ▶ Connected Biking: de SmartphoneHub en de  
COBI.Bike App verbinden de eBike met de digitale 
wereld – van het streamen van muziek, fitnesstracking 
en telefoneren tot de integratie met andere diensten en 
apps zoals Strava en komoot.

 ▶ Intelligente oplossing: de combinatie van 
SmartphoneHub, COBI.Bike App en smartphone zorgt 
voor een allround verbonden rijbelevenis. Tegelijk 
genieten eBikers van maximale flexibiliteit – ze kunnen 
met of zonder aangesloten smartphone fietsen.

 ▶ Geïntegreerd display: de eBike kan ook zonder 
smartphone worden bediend met behulp van het 
1,52-inch lcd-scherm dat in de SmartphoneHub 
is geïntegreerd. Het display toont de belangrijkste 
rijgegevens.

 ▶ Navigatie: de COBI.Bike App weet welke kant het 
op moet – naar keuze met 2D- of 3D-kaartweergave 
of ook in combinatie met de online-dienst komoot. 
De navigatie-instructies worden desgewenst via de 
spraakfunctie gegeven.

 ▶ Actuele weersvoorspellingen: voor onbekommerd  
cruisen door de natuur, met tot op de minuut nauw-
keurige weersvoorspellingen en accurate weergegevens  
zijn eBikers dankzij de COBI.Bike App altijd zo goed 
mogelijk geïnformeerd.

 ▶ Trainingspartner: de COBI.Bike App maakt van de 
smartphone een trainer door deze te koppelen aan 
fitness- en gezondheidsdiensten zoals Apple Health, 
Google Fit en Strava.

Intelligente oplossing Trainingspartner

Technische details op pagina 87

Connected Biking met 
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 ▶ Gegevens over uw conditie: met de COBI.Bike App altijd 
een overzicht van de belangrijkste trainingsgegevens, zoals 
vermogen, cadans en calorieverbruik, die met één druk op 
de knop ook kunnen worden voorgelezen. Daarnaast kan 
er ook een hartslagmeter worden aangesloten.

 ▶ Entertainment: luister gemakkelijk naar lievelingsmuziek of 
de nieuwste misdaadthriller. Met de COBI.Bike App hebben 
eBikers toegang tot streamingdiensten voor muziek en 
audioboeken zoals Spotify of Audible. Deze apps kunnen 
eenvoudig worden bediend met de afstandsbediening. 

 ▶ Afstandsbediening: met de afzonderlijke bedienings-
eenheid kunnen eBikers alle functies eenvoudig, veilig en 
comfortabel vanaf het stuur bedienen.

 ▶ Oplaadfunctie: de smartphone kan worden aangesloten 
op de SmartphoneHub en gemakkelijk worden opgeladen 
via de eBike-accu. 

 ▶ Bedienbaarheid: de eBike kan intuïtief worden bediend 
met een smartphone en is ontworpen voor eenvoudig 
bedieningsgemak dankzij de bedieningseenheid en de 
spraakfunctie.

 ▶ Leesbaarheid: informatie is altijd zichtbaar, zowel op het 
display van de smartphone als op het display dat in de 
SmartphoneHub is geïntegreerd. 

 ▶ Draadloze updates: de software-updates voor de  
SmartphoneHub kunnen draadloos en heel eenvoudig met 
behulp van de COBI.Bike App worden geïnstalleerd.

Verbonden met social media Verbonden met de smartwatch
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De voordelen in één oogopslag: Speciaal voor eBikes:

Het COBI.Bike-systeem verbindt de fiets of eBike met de digitale wereld: of het nu gaat om muziek streamen, 
fitnesstracking, fietsnavigatie of telefoneren met een Bluetooth-hoofdtelefoon. Alles kan tijdens het fietsen. Met  
de weerbestendige COBI.Bike krijgt de smartphone eindelijk zijn vaste plaats en wordt hij opgeladen Perfect 
gepositioneerd en veilig verbonden – bediend met de bedieningseenheid op het stuur.

De intelligente smartphonecockpit

Plug-and-play voor eBikesCOBI.Bike voor fietsers

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company

Meer informatie op 
bosch-ebike.nl/cobibike

•  Bediening van de aanwezige 
verlichtingsinstallatie

•  Geïntegreerd alarmsysteem en bel
•  Verbinding met apps zoals komoot, 

Strava, Spotify of Apple Health 
•  Fitnessmonitoring en -tracking
•  Gesproken teksten (ook via 

hoofdtelefoon) 

•  Met regelmatige software-updates 
worden de functies van het systeem 
uitgebreid

•  De COBI.Bike App is speciaal 
ontworpen voor fietsen, zodat alles 
snel en intuïtief te begrijpen is

•  Plug-and-play: neem de Bosch-display 
eraf en zet het COBI.Bike-systeem erop

•  Bediening met Bosch-bedieningseenheid
•  Aansturing van de motor zonder 

smartphone
•  Smartphone opladen vanaf de eBike-accu
•  Live waarschuwing voor resterende 

actieradius
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Of het nu een tocht in de natuur is of een rit door de stad, 
met een PowerPack of een PowerTube zijn er geen 
grenzen meer aan rijplezier. Voor elke vereiste en elk  
type eBike is er een passende accu, variërend van baga-
gedragervariant en frameaccu tot inbouwoplossing. Met 
hun enorme reikwijdte, lange levensduur, intelligente 
battery management system en eenvoudige bedienings-
gemak behoren de lithium-ion-accu's van Bosch tot de 
modernste op de markt. DualBattery is de perfecte 
oplossing voor toerfietsers, langeafstandsforenzen, 
bakfietsrijders en eMountainbikers. De combinatie van 
twee Bosch PowerTubes 625 levert tot 1.250 Wh. Ruim 
voldoende energie voor extra rijplezier.

Accu's en chargers

VOL 
ENERGIE
FEEL THE FLOW

NAAR DE 
ACCU-
GUIDE
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Oplaadtijden
De oplaadtijden in een overzicht

  50 % oplading     100 % oplading
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DualBattery 1250
PowerTube 500 PowerTube 625B
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PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500
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1 uur
2,5 uur

1 uur
2,5 uur

1 uur
2,5 uur

1,5 uur
3,5 uur

1,2 uur
3 uur

1,4 uur
3,7 uur

2 uur
4,5 uur

2,1 uur
4,9 uur

4,2 uur
9,8 uur

2,8 uur
7,4 uur

2 uur
5 uur

2,5 uur
6,5 uur

3,5 uur
7,5 uur

4,2 uur
8,8 uur

8,4 uur
17,6 uur

PowerTube 400

* De laadstroom wordt bij de PowerPack 300 en bij de accu's van de Classic+ Line begrensd op 4 A.

+

Voor elke vereiste en elk type eBike is er een passende 
Bosch accu: de PowerPack als bagagedragervariant of 
frameaccu, de PowerTube als inbouwoplossing en de 

DualBattery met twee Bosch-accu's voor tweemaal 
zoveel vermogen.
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PowerPacks
Veelzijdige energieleveranciers

De Bosch PowerPacks zijn verkrijgbaar in verschil-
lende uitvoeringen: de PowerPack  300 is de 
ideale begeleider voor korte plezierritjes. Met de 
energie van de PowerPack  400 kunnen spontaan 
nieuwe wegen worden verkend. Voor nog meer 
energie en rijplezier zorgt de PowerPack 500, die 
bij gelijke afmetingen nauwelijks zwaarder is dan 
een PowerPack 400. Alle PowerPacks zijn verkrijg-
baar in verschillende uitvoeringen. Als frameaccu 
zitten ze dicht bij het zwaartepunt van de fiets. 

Dat heeft een positief effect op het rijgedrag.  
Voor fietsen met lage opstap is er de bagage 
dragervariant, die nog meer vrijheid biedt bij het op- 
en afstappen. Opladen gebeurt in beide varianten 
heel eenvoudig: voor het laadproces met een Bosch 
charger kunnen de PowerPacks in een handomdraai 
worden verwijderd of comfortabel op de fiets worden 
opgeladen. De hoogwaardige, duurzame eBike-accu's 
van Bosch bieden de hoogste energiedichtheid naast 
compacte afmetingen en een laag gewicht.

WEBSITE
bosch-ebike.nl/actieradius

Spanning  36 V

PowerPack 300

 36 V

PowerPack 500

Capaciteit 8,2 Ah 13,4 Ah

Energie-inhoud circa 300 Wh circa 500 Wh

Gewicht 
frameaccu 
bagagedrageraccu

circa 2,5 kg 
circa 2,6 kg

circa 2,6 kg 
circa 2,7 kg

Afmetingen
frameaccu
bagagedrageraccu

Laadduur*
halve lading
volle lading

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

 325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

circa 1 uur
circa 2,5 uur

 36 V

PowerPack 400

11,0 Ah

circa 400 Wh

circa 2,5 kg 
circa 2,6 kg

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

circa 1 uur
circa 2,5 uur

circa 1,2 uur
circa 3 uur

* Laadduur met de Fast Charger.
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PowerTubes
Overtuigende vermogensdragers

Voor de hoogste eisen op het gebied van vermogen en 
esthetiek: Bosch PowerTubes leveren voor elke tocht 
maximale energie. Ze passen dankzij de compacte 
afmetingen en minimalistische vormgeving perfect in 
het design van de eBike. De accu kan op twee manieren 
worden ingebouwd: horizontaal of verticaal. Naast de 
PowerTube 500 is de PowerTube nu verkrijgbaar in 
twee andere uitvoeringen: als PowerTube  400 en 
PowerTube  625. De nieuwe PowerTube  400 is de 
meest geschikte accu voor stijlvolle citybikes, terwijl 

met de PowerTube 500 trekking- en eMountainbikes 
ook perfect zijn uitgerust voor langere afstanden. Met 
de nieuwe PowerTube 625 zijn maximale actieradius 
en hoogtemeters bij lange en bergachtige ritten binnen 
handbereik. De geoptimaliseerde techniek van de lithi-
um-ion-accu's die in het frame kunnen worden inge- 
bouwd, staat garant voor onbekommerd rijplezier. Een 
borging voorkomt dat de accu uit het frame valt, zelfs 
op uitdagend terrein en maakt dat de accu comfor-
tabel kan worden verwijderd.

NIEUW

 ▼ Horizontale variant  ▼ Horizontale variant  ▼ Horizontale variant

 Verticale variant ▼  Verticale variant ▼  Verticale variant ▼

Spanning 36 V

PowerTube 400

36 V

PowerTube 625

Capaciteit 11,0 Ah 16,7 Ah

Energie-inhoud circa 400 Wh circa 625 Wh

Gewicht circa 2,9 kg circa 3,5 kg

Afmetingen
horizontaal
verticaal

Laadduur*
halve lading
volle lading

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

416 x 84 x 65 mm 
416 x 65 x 84 mm 

circa 1 uur
circa 2,5 uur

36 V

PowerTube 500

13,4 Ah

circa 500 Wh

circa 2,9 kg

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm 

circa 1,2 uur
circa 3 uur

circa 1,4 uur
circa 3,7 uur

* Laadduur met de Fast Charger.

NIEUW NIEUW
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▼  DualBattery 1250

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle 4 modi bij gunstige omstandig-
heden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden opgeroepen.

▼  DualBattery 1250NIEUW

DualBattery
Dubbel zo sterk

Geen weg is te lang: DualBattery is de perfecte 
oplossing voor toerfietsers, langeafstandsforenzen, 
bakfietsrijders en eMountainbikers. De combi-
natie van twee Bosch accu's levert tot 1.250 Wh 
en kan worden samengesteld uit willekeurige 
accucombinaties* van de fabrikant. Het systeem 
schakelt bij het laden en ontladen slim tussen beide 
accu's. DualBattery is geschikt voor lange routes en 
zware ladingen.

Meer actieradius voor lange afstanden
 ▶ Door de koppeling van twee accu's kan een dubbele 
actieradius worden bereikt.

 ▶ DualBattery maakt accucapaciteiten mogelijk tot 
1.250 Wh.

 ▶ Via intelligente besturingssoftware voor energiemanage-
ment worden beide accu's opgeladen.

 ▶ De volgende koppelingen zijn mogelijk:  
twee PowerTubes, twee PowerPacks of PowerTube  
en PowerPack.*

 ▶ Het battery management system biedt ook bij het  
DualBattery-systeem een zo goed mogelijke bescher-
ming tegen overladen, onderspanning, oververhitting 
en kortsluiting en vergroot bovendien de levensduur 
van de accu's.

*  De PowerPack 300 en PowerTube 400 werken in geen enkele combinatie met DualBattery.Actieradius Cargo Line

Accu's

20 40 60 80 100 1200

12
50DualBattery

140 km

62
5

50
0

40
0

30
0

Chargers
Snelle energie

Bosch chargers zijn handzaam, licht en robuust. 
De behuizingen zijn gemaakt zonder ventilatiesleuf, 
zodat de laders beschermd zijn tegen vuil en modder. 
Waar de reis ook naartoe gaat: met de 2 A Compact 
Charger, 4 A Standard Charger of de 6 A Fast Charger 
heeft Bosch drie modellen ontwikkeld die de eBike 
veilig en betrouwbaar van stroom voorzien.

 ▶ Functioneel en geruisloos: een ergonomisch gevormde 
laadstekker zorgt voor bedieningsgemak; door de zeer 
compacte afmetingen past het apparaat probleemloos 
in de bagage. De gesloten behuizing maakt de charger 
stabiel en het laden gebeurt zonder storende geluiden.

 ▶ Handzaam en compact: een praktische klittenband helpt 
bij het opbergen van de kabel.

Compact Charger

De Compact Charger is de ideale oplader voor alle 
eBikers die veel onderweg zijn. Hij weegt minder 
dan 600 gram en heeft 40 % minder volume dan  
de Standard Charger – zo past hij in iedere fiets- 
tas. De Compact Charger kan met netspanningen 
van 110 tot 230 volt ook worden gebruikt in de 
VS, Canada en Australië.

Standard Charger

De robuuste en functionele 4 A Standard Charger 
is de allrounder onder de opladers van Bosch. 
Deze biedt een ideale combinatie van vermogen, 
gewicht en afmetingen, en is veelzijdig inzetbaar. 

Fast Charger

De Fast Charger is op dit moment de snelste 
eBike-charger in zijn klasse en levert in de kortst 
mogelijke tijd energie aan de eBike-accu. Na 
slechts drie uur zijn de krachtige PowerTube 500 of  
PowerPack 500 weer volledig opgeladen. Voor  
50  % van de acculading heeft de fast charger 
slechts iets meer dan 1 uur nodig. Dit maakt 
het de perfecte charger wanneer onderweg snel 
moet worden opgeladen. De Fast Charger is ideaal 
voor eBikes die intensief worden gebruikt en vaak 
worden opgeladen.
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Di2

Het geïntegreerde elektronische schakelconcept 
eShift zorgt voor meer rijcomfort, veiligheid, een 
grotere actieradius en minder slijtage. Met de part-
ners enviolo, Rohloff en Shimano heeft Bosch eBike 
Systems drie elektronische schakelconcepten ontwik-

keld die tal van voordelen bieden op de weg of de trail: 
enviolo Automatic, Rohloff E-14 Speedhub 500/14 en 
eShift mit Shimano Nexus Di2 of Shimano Alfine Di2. 
eShift biedt voor verschillende toepassingsdoelen en 
Bosch productlijnen steeds de optimale oplossing.

Di2 is het platform van Shimano voor elektro -
nisch schakelen. De uitvoeringen als automatische 
naafversnelling (Shimano Nexus Di2 en Shimano 
Alfine Di2) zijn prima geschikt voor gebruik in de 
stad of op trekkingtochten en kunnen naar keuze 
handmatig worden bediend.

 ▶ Snel en nauwkeurig schakelen voor  
een sportief rijgevoel.

 ▶  Schakeladvies zorgt voor een optimale  
overbrengingsverhouding.

 ▶ Zowel bij automatisch als bij handmatig 
schakelen wordt het wegrijden vergemakke-
lijkt.

Een betrouwbare naafversnelling, die voldoet aan 
de hoogste eisen en ontworpen is voor een grote 
reikwijdte. Geniet eenvoudig van schakelcomfort, 
snel en nauwkeurig schakelen, met de zekerheid 
dat altijd in de juiste versnelling wordt gereden.

 ▶ Snel en nauwkeurig schakelen voor een 
sportief rijgevoel.

 ▶ Met de multishift-functie is het mogelijk 3 
versnellingen in één keer te schakelen om 
sneller te kunnen accelereren.

 ▶ 14 versnellingen en een overbrengingsver-
houding van 526 %.

 ▶ Ook voor speed-eBikes tot 45 km/h.

Als de gewenste trapfrequentie wordt gekozen, 
schakelt de enviolo-versnelling met eShift volau-
tomatisch naar de optimale versnelling - zelfs op 
hellingen. Zo wordt altijd vooruitziend met een 
gelijkmatige belasting gereden, zonder buiten 
adem te raken door een te hoge trapfrequentie.

 ▶  De trapfrequentie is instelbaar van 30 tot 
100 omwentelingen per minuut in stappen 
van 1 of 5 omw./min.

 ▶ Het instellen gebeurt door een keuze te 
maken in het menu of door lang indrukken, 
om snel afstellen tijdens het rijden mogelijk 
te maken.

 ▶ Versnellingen: traploos.

 ▶ Ook voor speed-eBikes tot 45 km/h.

BEKIJKEN OP
bosch-ebike.nl/eshift

eShift
Geïntegreerd schakelen,  
ontspannen fietsen

Compatibel met

3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Cargo Line
3 Performance Line
3 Performance Line CX KioxIntuvia Nyon

 ▶ Weergave van de gekozen trapfrequentie of de huidige 
versnelling op het Bosch display

 ▶ Korte motorsmoring tijdens het schakelproces maakt 
soepel, gesynchroniseerd schakelen mogelijk

 ▶ Nauwkeurig en snel schakelen – en de auto-downshift-functie  
schakelt bij stilstand automatisch naar een door de 
fietser bepaalde versnelling. Dat maakt lichter wegrijden 
mogelijk en zorgt voor extra veiligheid.

 ▶ Alle eShift-oplossingen zijn in combinatie met een naafver-
snelling verkrijgbaar.

eShift uitgelegd
Geheel naar keuze kan handmatig of automatisch 
worden geschakeld. Hier worden de afzonderlijke 
oplossingen en gebruiksmogelijkheden besproken.

Single-/  
multishift

Single-/  
multishift

Cruise/SpeedGedefinieerde  
versnellingen

E-14 Speedhub 500/14

Is Rohloff het juiste systeem?
Ja, wanneer de versnellingen handmatig gekozen moeten worden 
en daarbij prijs wordt gesteld op de voordelen van de stille, vrijwel 
onderhoudsvrije naaftransmissie. 

Karakteristiek: sportief

Is Shimano met naafversnelling het juiste systeem?
Ja, als de concentratie volledig op het rijden met de eBike moet 
liggen en niet op het schakelen. Dit systeem neemt het automa-
tische schakelen voor zijn rekening, op basis van de trapfrequentie 
en trapkracht van de fietser.

Nexus Di2 + Alfine Di2

Singleshift CruiseGedefinieerde  
versnellingen

Karakteristiek: comfortabel/sportief

Karakteristiek: comfortabel

Cruise/SpeedVariabele 
overbrengings- 

verhouding

enviolo Automatic

Is enviolo het juiste systeem?
Ja, als de concentratie volledig op het rijden met de eBike moet 
liggen en niet op het schakelen. Dit systeem neemt het automa-
tische schakelen voor zijn rekening op basis van de trapfrequentie 
van de fietser.

eS
hi

ft

Handmatig/  
automatisch  

schakelen

Automatisch  
schakelen

Handmatig  
schakelen
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EEN NIEUWE  
KIJK OP  
VEILIGHEID

eBike-veiligheidNIEUW

Meer dan een technologie: met het intelligente 
Bosch eBike ABS heeft Bosch het eerste voor serie-
productie geschikte antiblokkeersysteem voor eBikes 
op de markt gebracht.  
 
De nieuwe premiumfunctie Lock maakt van de Kiox 
de sleutel tot meer veiligheid, een slimme aanvulling 
op een mechanisch slot. Op die manier draagt tech-
nologie bij aan een goed en veilig rijgevoel.

WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/veiligheid

eB
ike

-  
ve

ilig
he

id

74   Bosch eBike Systems 2020 75 



1

5

2 4

3

1

2

3

4

5

Bosch eBike ABS
Meer veiligheid, meer stabiliteit 

Moderne, krachtige remsystemen hebben het 
remgedrag en de remweg geoptimaliseerd. 
Het eerste voor serieproductie geschikte 
antiblokkeersysteem voor eBikes is de logische 
consequentie van deze ontwikkeling. 

Dit is de extra veiligheid:
 ▶ Actief en efficiënt gebruik van de voorrem.

 ▶ Geoptimaliseerde rijstabiliteit en bestuurbaarheid 
van de eBike tijdens het remmen, vooral bij gladde 
wegomstandigheden.

 ▶ Bij extreem sterk overremmen van het voorwiel 
voorkomt de loskomregeling voor het achterwiel 
de kans om over de kop te gaan.

 ▶ Bosch is al meer dan 40 jaar expert op het gebied 
van ABS-systemen en marktleider bij motor- 
fietsveiligheidssystemen. Het eBike ABS werd op 
basis van het reeds gevestigde motorfiets-ABS 
ontwikkeld.

 ▶ De status van het ABS wordt nu met een overeen-
komstig symbool getoond op het display van de 
boordcomputer Kiox. Door het vervallen van het 
aparte ABS-controlelampje profiteren eBikers van 
een opgeruimd stuur.

ABS voor het voorwiel
Wielsnelheidssensoren controleren de snelheid van 
beide wielen. Wanneer het voorwiel door een te 
bruuske remingreep dreigt te blokkeren, regelt –  
en optimaliseert op die manier – het Bosch eBike 
ABS de rijstabiliteit en de bestuurbaarheid van de 
eBike, met name bij rijden op gladde wegen. Het 
harmonische en gevoelige remgedrag zorgt voor 
duidelijk meer controle, stabiliteit en veiligheid.

Loskomregeling voor het achterwiel
De loskomregeling voor het achterwiel van het Bosch 
eBike ABS verkleint de kans dat het achterwiel 
loskomt van de grond. Vooral bij sterk overremmen 
van het voorwiel op een ondergrond met veel grip 
is het Bosch eBike ABS bijzonder effectief. Dankzij 
deze slimme loskomregeling voor het achterwiel 
neemt de kans om over de kop te gaan af. Zo kan 
de voorrem actiever en efficiënter worden gebruikt.

Compatibel met

3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Performance Line
3 Performance Line CX

KioxIntuvia NyonPurion

ABS-FLYER 
BEKIJKEN

eB
ike

 A
BS

ABS-regeleenheid (met behuizing)

Het ABS-controlelampje afzonderlijk of geïntegreerd in de Kiox

ABS-wielsnelheidssensoren

Magura-remgreep

Magura ABS-sensorschrijf  
+ remschijf
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Kiox

 Lo
ck

Lock
Slimme extra bescherming tegen diefstal

NIEUW

Parkeer de eBike en geniet zonder zorgen van een 
pauze - de nieuwe premiumfunctie Lock maakt 
van de boordcomputer Kiox de sleutel tot meer 
veiligheid. Dankzij Lock wordt de motorondersteuning 
gedeactiveerd wanneer de boordcomputer wordt 
verwijderd. Pas als dezelfde boordcomputer weer 

op het stuur wordt geplaatst, wordt de blokkering 
opgeheven. Het display en een signaal geven aan of 
Lock over de eBike waakt. Dit maakt Lock de ideale 
aanvulling op een mechanisch slot. Het instellen van 
en betalen voor de dienst gebeurt eenmalig via de app.

De feiten
 ▶ Installatie via de app: na aanschaf van de premium-
functie Lock kan de functie via de smartphone-app  
eBike Connect met de boordcomputer Kiox op de eBike 
worden ingesteld.

 ▶ Boordcomputer als sleutel: Lock wordt eenvoudig geac-
tiveerd en gedeactiveerd door de boordcomputer Kiox 
van de eBike af te nemen of op te zetten.

 ▶ Eén blik is genoeg: de status van Lock wordt op het 
scherm van de boordcomputer weergegeven. Daardoor 
weet de eigenaar meteen dat de eBike extra beveiligd is. 

 ▶ Niet te negeren: net als bij de centrale vergrendeling 
van een auto is er akoestische feedback die aangeeft of 
Lock geactiveerd of gedeactiveerd is. In de app kunnen 
de geluidssignalen worden aan- en uitgezet.

 ▶ De juiste boordcomputer: Lock is in eerste instantie 
verkrijgbaar bij de verbonden boordcomputer Kiox. De 
eBike kan alleen worden ontgrendeld met de boordcom-
puter waarmee via de app de Lock-functie is geïnstalleerd.

 ▶ Doorverkoop na diefstal moeilijk gemaakt: als Lock is 
geactiveerd, kan er niet meer met motorondersteuning 
worden gefietst.

Compatibel met
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STOP

Veiligheid voor alles!
Risico's minimaliseren,  
rijplezier maximaliseren

Bosch eBike Systems biedt innovatieve en inspi-
rerende mobiliteitsoplossingen. Voor mensen die 
ontspannen, duurzaam en vooral ook veilig onder- 
weg willen zijn. Voor meer rijplezier.

De software van Bosch 
eBike-systemen gaat tuning 
tegen. Als manipulatie 
wordt geconstateerd, 
schakelt de eBike naar de 
noodmodus en wordt de 
ondersteuning afgeknepen. 
Dit beschermt het systeem 
en maakt manipulatie 
onaantrekkelijk. 

Wie zijn eBike tunet, brengt niet 
alleen zichzelf in gevaar, maar ook 

medeweggebruikers. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden 

met verzekerings- en strafrechtelijke 
consequenties. Bovendien bestaat 

het gevaar dat de aanspraak op 
garantie van het Bosch eBike-sys-

teem vervalt. Door een ondeskundi-
ge omgang met het systeem neemt 

doorgaans ook de levensduur van 
afzonderlijke eBike-componenten af 
en riskeert de eBiker schade aan de 

drive unit en aan de eBike.

Gevaarlijke 
manipulatie

Risico:

TUNING

Oplossing:

Met het intelligente  
Bosch eBike ABS heeft  
Bosch het eerste voor 
serieproductie geschikte 
antiblokkeersysteem voor 
eBikes op de markt gebracht. 
Het ABS voor het voorwiel 
optimaliseert de rijstabiliteit 
en bestuurbaarheid van de 
eBike tijdens het remmen.  
De loskomregeling voor het 
achterwiel verkleint de kans 
dat het achterwiel loskomt 
van de grond.

Of het nu gaat om gladde straten 
of onverwachte verkeerssituaties, 
als er hard wordt geremd, bestaat 

er al snel slipgevaar.

Plotseling remmen in 
het verkeer

Risico:

Oplossing:

Een helm beschermt tegen 
letsel. In-mold-helmen 
bieden bijvoorbeeld goede 
bescherming. Het 
absorberende schuim wordt 
bij de productie direct in de 
buitenschaal gespoten.

Ontbrekende bescherming 
Risico:

van de hoofdletsels bij ongelukken kan  
door een helm worden voorkomen.2

van de eBikers (tot 25 km/h) draagt  
bij het fietsen hoofdbescherming.1

70%Tot

60Slechts %
Oplossing:

Veel dealers bieden hiervoor 
rijveiligheidstrainingen aan.  
Ook op de website van Bosch eBike 
Systems zijn veel tips voor beginners 
te vinden. Meer informatie op 
bosch-ebike.nl/riding

 

Veel eBike- 
geïnteresseerden 

vragen zich af of 
de energie van de 

eBike-accu 
toereikend is 

voor hun 
doeleinden.

Informatie over de 
beste manier van 

omgaan met en 
onderhouden van de 

accu is te vinden in 
de Bosch 

accu-guide. 

Voldoende  
energie

Risico:

Beginners en fietsers met weinig 
rijervaring hebben soms moeite 

met de rijeigenschappen van een 
eBike en met de verkeersregels. 

Onzeker op de fiets
Risico:

De Bosch-accu's behoren tot de 
efficiëntste accu's op de markt. Met 
één acculading is een actieradius 
van meer dan 100 kilometer 
mogelijk. Voor lange afstanden  
of steile beklimmingen biedt 
DualBattery, een combinatie van  
twee Bosch-accu's, tot 1.250 Wh 
energie-inhoud. Om een actieradius 
onder verschillende omstandigheden 
te bepalen, is het de moeite waard een 
bezoek te brengen aan onze 
Actieradius-Calculator op  
bosch-ebike.nl/actieradius  

Bronvermelding:
1 bfu-onderzoek 2016: Percentage helmdragende fietsers in het wegverkeer

2  Veiligheidspotentieel van de fietshelm (eindrapportage), onderzoeksopdracht aan  
HFC Human-Factors- Consult GmbH

eB
ike

- 
ve

ilig
he

id

Met behulp van de service- 
interval-aanduiding stelt 
de dealer een periodieke 
onderhoudscyclus in.

Bij een gebrek aan regelmatig 
onderhoud neemt het 

veiligheidsrisico toe.

Mankementen aan de eBike
Risico:

Oplossing:

Oplossing:

Oplossing:

De nieuwe premiumfunctie Lock 
vormt de ideale aanvulling op een 
mechanisch slot. Lock maakt van 
de boordcomputer Kiox de sleutel 
tot meer veiligheid. Door het 
verwijderen van de boordcompu-
ter wordt de motorondersteuning 
gedeactiveerd. Lock ontgrendelt 
automatisch wanneer dezelfde 
boordcomputer wordt 
teruggeplaatst.

Met een eBike op weg zijn, betekent 
ook altijd dat deze goed beveiligd 

moet worden geparkeerd. Een 
mechanisch slot vormt de basis van 
de beveiliging tegen diefstal – voor 
een eethuis tijdens een fietstocht, 

maar ook bij het kantoor in de stad. 

Diefstal
Risico:

Oplossing:
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Service en techniek

Service is meer dan een belofte. Het is een houding. 
Want bij Bosch eBike Systems geloven we dat 
elk product slechts zo goed is als de service die 
erbij wordt geleverd. Daarom worden dealers en 
werkplaatspersoneel met intensieve cursussen 
geschoold tot eBike-specialisten – en garanderen 
we u daarmee de best mogelijke service. Of het nu 
gaat om persoonlijk advies, regelmatige software-
updates of uitgebreide allround-controles: geniet 
van het bijzondere rijgevoel – voor de rest wordt 
gezorgd.

SERVICE BETEKENT 
DAT DE EBIKER ZICH 
OM NIETS HOEFT TE  
BEKOMMEREN

Se
rv

ic
e

SERVICE-
SERIE  
BEKIJKEN
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Producten voor montage achteraf

Bosch eBike Systems biedt ook na de aanschaf van 
een eBike uitgebreide en betrouwbare service. Veel 
van onze producten kunnen achteraf worden 
gemonteerd ‒ daarmee is het eBike-systeem altijd 
met de gewenste componenten uitgerust.

 ▶ Boordcomputers: enkele van onze boordcomputers zijn 
verkrijgbaar als achteraf te monteren kit.

 ▶ Accu's: wellicht een extra accu voor nog langer rijple-
zier? Onze accu's zijn direct verkrijgbaar bij de dealer.

 ▶ Chargers: met onze opladers kunnen Bosch accu's be-
trouwbaar worden opgeladen. De Compact, Standard en 
Fast Charger zijn in de handel verkrijgbaar.

Service

DiagnosticTool
Met de DiagnosticTool, een professionele diagnose-
oplossing, kan de dealer het eBike-systeem uitlezen en 
bijwerken naar de nieuwste versie. Bovendien kunnen 
aanpassingen (bijvoorbeeld het activeren/deactiveren van de 
loopondersteuning of de verlichtingsfunctie) aan de eBike 
worden doorgevoerd zonder dat de garantie vervalt of het 
CE-label ongeldig wordt. Zo kan bijvoorbeeld de eBike-
software worden bijgewerkt met de nieuwe functies, zodat 
de volledige functionaliteit van het eBike-systeem kan 
worden gebruikt. Ook kunnen configuratiegegevens en 
foutcodes van de eBike-componenten worden uitgelezen en 
individuele aanpassingen worden doorgevoerd. Daarnaast is 
er een tuningdetectie. Het diagnoserapport geeft de actuele 
toestand van de Bosch eBike-componenten weer en bevat 
veel nuttige informatie.

Op zoek naar een Bosch-dealer in de buurt?
bosch-ebike.nl/handelaars

De 24 Bosch  
adviseurs 
staan in 17 Europese landen 
klaar om dealers ter plaatse  
te adviseren.

17
Landen

  Bosch eBike-experts  
 onderscheiden zich door hun jarenlange  
 Bosch eBike-expertise en uitstekende  
 advies. Over heel Europa hebben  350 winkels de aanduiding "Expert".

Meer dan 70 

fietsmerken wereldwijd vertrouwen  
op componenten epowered by Bosch.

Met de  

Capacity 
Tester 
kan de energie-inhoud van 
de persoonlijke eBike-accu 
worden bepaald. De dealer 
voert een uitgebreide 

controle uit.

Vragen en antwoorden
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 ▶ Produceert Bosch eigen eBikes?
Bosch fabriceert geen eigen eBikes. Als aanbieder van eBike-systemen werkt 
Bosch samen met gerenommeerde eBike-fabrikanten die eBikes ontwikkelen. 
Meer dan 70 fietsmerken gebruiken al eBike-systemen met het kwaliteitszegel 
epowered by Bosch.

 ▶ Welke fabrikanten bieden het Bosch eBike-systeem aan?
Een overzicht van alle fabrikanten die eBikes - epowered by Bosch ontwikkelen is 
hier te vinden: bosch-ebike.nl/merken

 ▶ Is er een dealerlijst?
In het Bosch eBike-dealerzoeksysteem staan alle fietsendealers die eBikes – epo-
wered by Bosch verkopen. Er zijn bijvoorbeeld Bosch eBike-experts in Duitsland, 
Zwitserland, België, Nederland en Oostenrijk, die bijzonder vakkundig advies bie-
den. Een overzicht van alle dealers die eBikes – epowered by Bosch verkopen is 
hier te vinden: bosch-ebike.nl/handelaars

 ▶ Welke systeemvarianten biedt Bosch aan?
Bosch eBike Systems biedt momenteel vijf productlijnen aan: de elegante 
Active Line en de harmonische Active Line Plus, de nieuwe Cargo Line voor 
bakfietsen, de nieuwe sportieve Performance Line en de krachtige nieuwe 
Performance  Line  CX, speciaal voor eMountainbiken. De drive units Active, 
Active Plus en Performance CX ondersteunen fietsers tot 25 km/h. De drive units 
van de Performance Line en de Cargo Line zijn verkrijgbaar in de varianten Cruise 
(tot 25 km/h) en Speed (tot 45 km/h).

 ▶ Is tuning toegestaan?
Nee, het is verboden om met een getunede eBike aan het verkeer op de openbare 
weg deel te nemen. Wanneer iemand desondanks een zogenaamde tuningkit ge-
bruikt of het Bosch eBike-systeem anderszins manipuleert, bestaat de kans dat 
de aanspraak op garantie op de gekochte fiets vervalt. Bovendien kan door een 
ondeskundige omgang met het systeem in de regel de levensduur afnemen en 
bestaat het risico op schade aan de drive unit en aan de fiets. Daarnaast kan de 
eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers in gevaar komen en bestaat 
daardoor bij ongevallen die op de tuning terug te voeren zijn, het risico van hoge 
persoonlijke aansprakelijkheidskosten en eventueel zelfs strafrechtelijke vervol-
ging. Daarom roept Bosch eBike Systems alle eBike-rijders en aanbieders op om 
af te zien van tuning.

 ▶ Kan een fiets achteraf worden uitgerust met het Bosch eBike-systeem?
Het Bosch eBike-systeem wordt om technische redenen niet aangeboden als set 
om achteraf aan te brengen. Voor de integratie van het aandrijvingssysteem in de 
fiets is een speciaal frame nodig. Dit wordt door de fietsfabrikanten speciaal ge-
maakt voor een eBike – epowered by Bosch. Daarvoor werkt Bosch samen met 
meer dan 70 gerenommeerde eBike-fabrikanten. Een overzicht is hier te vinden: 
bosch-ebike.nl/merken

 ▶ Wat kan men zelf repareren aan het Bosch aandrijvingssysteem?
Wanneer aan een fiets met het Bosch aandrijvingssysteem een defect optreedt 
dat te maken heeft met de Bosch eBike-aandrijving, kan het beste contact worden 
opgenomen met een gespecialiseerde eBike-dealer. Deze beschikken over de 
juiste speciale gereedschappen, zoals bijvoorbeeld een softwarediagnose-tool, 
om het probleem te diagnosticeren. Ook voor ambitieuze fietsklussers is het risico 
groot dat het defect niet kan worden verholpen of dat zelfs de veiligheid van het 
totale systeem in het gedrang komt door een onprofessionele reparatie.

 ▶ Accureparatie, celvervanging en 'refreshen' van de accu?
"Sommige bedrijven of dienstverleners op internet bieden een accureparatie, 
vervanging van cellen of het zogenaamde 'refreshen' van de accu aan. Is dat een 
oplossing voor defecte accu's?"
Bosch eBike-accu's mogen in geen geval worden geopend, ook niet bij reparaties 
door derden. Bij het openen van de accu wordt altijd inbreuk gemaakt op de 
door Bosch goedgekeurde toestand; dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee. 
Voor andere belangrijke opmerkingen over veiligheidsrisico's en de gevaren van 
accureparaties verwijzen we naar onze accu-guide. Een defecte accu moet in alle 
gevallen worden vervangen. Door het openen, wijzigen of anderszins manipuleren 
van accu's kan de aanspraak op garantie komen te vervallen. Bij vragen over de 
accu is de dealer het eerste aanspreekpunt. Hij neemt eventueel contact op met 
onze service-afdeling.

 ▶ Op internet worden gebruikte accu's voor het Bosch eBike-systeem  
aangeboden. Zijn die te gebruiken?
Bij de aanschaf van gebruikte accu's is het belangrijk om erop te letten dat deze 
onbeschadigd worden overgenomen van de vorige eigenaar. Op internet worden 
soms defecte accu’s aangeboden, die een hoog risico met zich meebrengen en 
gevaarlijke storingen kunnen veroorzaken. Af en toe worden op internet ook 
illegale, bijvoorbeeld gestolen producten aangeboden. Volgens artikel 416 en 
417bis Sr is het strafbaar om dergelijke waren te verwerven of over te dragen.

 ▶ Alternatieve reserveaccu voor het Bosch eBike-systeem?
"Op internet worden voordelige reserveaccu's voor het Bosch-systeem aangebo-
den, die niet door Bosch worden geproduceerd. Zijn die te gebruiken?" 
Bosch eBike Systems adviseert om alleen originele Bosch-reserveonderdelen te 
gebruiken. De software en hardware van Bosch eBike Systems zijn nauwkeurig op 
elkaar afgestemd en garanderen zo efficiëntie en veiligheid. 

 ▶ Alternatieve oplader voor het Bosch eBike-systeem?
"Op internet worden voordelige opladers voor eBikes met Bosch-systeem aangebo-
den. Zijn die te gebruiken?"
De originele oplader is afgestemd op het Bosch eBike-systeem en heeft de be-
proefde software voor optimaal laden en onderhouden van de Bosch-accu's. 
Wanneer een andere oplader wordt gebruikt, bestaat het risico van een kortere 
levensduur van de accu of andere schade en storingen aan het eBike-systeem.

 ▶ Koop van een omgebouwde eBike?
"Ik wil een gebruikte eBike kopen. De vorige bezitter heeft volgens eigen informatie 
"enige verbeteringen aan de eBike-componenten" uitgevoerd. Wat vindt Bosch 
daarvan?"
Het advies van Bosch: ga niet op dergelijke aanbiedingen in. Het Bosch eBike-sys-
teem is ontworpen voor de hoogste veiligheid en duurzaamheid, alle componenten 
van het systeem worden bestuurd en bewaakt door zeer complexe software. Iede-
re ingreep in de opbouw van het systeem leidt met grote waarschijnlijkheid tot een 
verslechtering. Mogelijke consequentie: de veiligheid van de rijder kan daardoor in 
gevaar komen en het gebruik kan in strijd zijn met wettelijke voorschriften.
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Powerpack 300 Powerpack 400 Powerpack 500 PowerTube 400 PowerTube 500 PowerTube 625

Montage Frameaccu
Bagagedrageraccu

Frameaccu
Bagagedrageraccu

Frameaccu
Bagagedrageraccu

In het frame:
horizontaal/verticaal

In het frame:
horizontaal/verticaal

In het frame:
horizontaal/verticaal

Spanning 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V

Capaciteit 8,2 Ah 11,0 Ah 13,4 Ah 11,0 Ah 13,4 Ah 16,7 Ah

Energie-inhoud circa 300 Wh 400 Wh 500 Wh circa 400 Wh circa 500 Wh circa 625 Wh

Gewicht circa
frameaccu:
bagagedrageraccu:

2,5 kg
2,6 kg

2,5 kg
2,6 kg

2,6 kg
2,7 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,5 kg

Afmetingen
frameaccu1/bagagedrageraccu2

horizontaal3/verticaal4

325 x 92 x 90 mm1

372 x 122 x 80 mm2

325 x 92 x 90 mm1

372 x 122 x 80 mm2

325 x 92 x 90 mm1

372 x 122 x 80 mm2

349 x 84 x 65 mm3

349 x 65 x 84 mm4

349 x 84 x 65 mm3

349 x 65 x 84 mm4

416 x 84 x 65 mm3 
416 x 65 x 84 mm4

Compatibel met DualBattery

Active  
Cruise 25 km/h

Active Plus
Cruise 25 km/h

Cargo
Cruise 25 km/h

Cargo
Speed 45 km/h

Performance  
Cruise 25 km/h

Performance
Speed 45 km/h

Performance CX
25 km/h

Soort versnelling Derailleur/naafversnelling Derailleur/naafversnelling Derailleur/naafversnelling Derailleur Derailleur Naafversnelling** Derailleur Derailleur/naafversnelling

Ondersteuningsniveau (%)

TURBO: 250
SPORT: 170
TOUR: 100

ECO: 40

TURBO: 270/250
SPORT: 180/170

TOUR: 100
ECO: 40

TURBO: 400
SPORT: 240
TOUR: 140

ECO: 60

TURBO: 400
SPORT: 240
TOUR: 140

ECO: 60

TURBO: 300
SPORT/eMTB*: 120-300

TOUR: 120
ECO: 55

TURBO: 300
SPORT: 200
TOUR: 120

ECO: 55

TURBO: 340
SPORT: 240
TOUR: 140

ECO: 60

TURBO: 340
eMTB*: 140-340

TOUR: 140
ECO: 60

Maximaal mogelijk draai-
moment aandrijving (Nm)
(omgerekend naar een  
overbrengingsverhouding van 
1:1) pedaal naar kettingblad)

TURBO: 40
SPORT: 38
TOUR: 35
ECO: 30

TURBO: 50
SPORT: 45
TOUR: 40
ECO: 35

TURBO: 75
SPORT: 60
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 75
SPORT: 60
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 65
SPORT/eMTB*: 60

TOUR: 45
ECO: 35

TURBO: 65
SPORT: 50
TOUR: 45
ECO: 35

TURBO: 75
SPORT: 60
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 75
eMTB*: 75
TOUR: 50
ECO: 40

Ondersteuning tot maximale
trapfrequentie (omw./min.)

TURBO: 100
SPORT: 100
TOUR: 100
ECO: 100

TURBO: 105
SPORT: 105
TOUR: 105
ECO: 105

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT/eMTB*: >120

TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
eMTB*: >120
TOUR: >120
ECO: >120

Startrijgedrag Harmonieus Harmonieus dynamisch Krachtig Krachtig Sportief Dynamisch Sportief Zeer sportief

Maximale ondersteuning tot 25 km/h 25 km/h 25 km/h 45 km/h 25 km/h 25 km/h 45 km/h 25 km/h

Terugtrapfunctie nee/optioneel nee/optioneel nee nee nee optioneel nee nee

Schakelherkenning ja/nee ja/nee ja/nee ja ja nee ja ja (dynamisch)

Gewicht circa 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,2 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

* Afhankelijk van het type eBike vervangt bij de Performance Line en de Performance Line CX de eMTB-Modus de Sport-modus. De activering/deactivering kan door de fietsenfabrikant en de dealer worden uitgevoerd. 
** Beperkt draaimoment bij Shimano-naven.

Technische details  
Drive units

Technische details  
Accu's
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Technische details
Kiox
Hardwarespecificaties

▶▶ Transmissief kleurendisplay van 1,9 inch met onbreekbaar glas  
(208 × 274 pixels, 29 × 39 mm actief gebied) 

▶▶ Bediening van de Kiox via de afzonderlijke "Remote Compact" 
▶▶ Walk Assist-knop op de afzonderlijke bedieningseenheid 
▶▶ De displayhouder wordt op de stuurpen gemonteerd of de fietsfabrikant heeft met  

behulp van een modulaire houderplaat een eigen houderoplossing gecreëerd. 
▶▶ Twee knoppen voor aan/uit en licht direct op het display 
▶▶ De helderheidssensor controleert dag en nacht automatisch de achtergrondverlichting  

van het display.
▶▶ De ingebouwde accu levert in de off-boardmodus stroom voor circa 20 minuten;  

aan boord wordt hij door de eBike-accu geladen. 
▶▶ Robuust en met gesloten USB-kap IPx7 waterdicht 
▶▶ Micro-AB-USB-poort voor diagnose door de dealer, voor het opladen van de Kiox-accu  

en voor het opladen van externe apparaten zoals compatibele smartphones  
▶▶ Temperatuurbereik: –5°C tot +40°C (in bedrijf) en –10°C tot +50°C (opslag)

Connectivity Facts
▶▶ Activiteitenregistratie 
▶▶ De lijst met activiteiten en details van activiteiten worden in de app getoond. 
▶▶ Bluetooth-aansluiting (BLE) voor hartslagmeters 
▶▶ Software-update via de app 

Andere kenmerken 
▶▶ Integratie van het ABS-controlelampje 
▶▶ Weergave van het elektronisch regelbare frame E-Live Valve van FOX (eSuspension) 
▶▶ Weergave van het huidige vermogen, de trapfrequentie en de hartslag 
▶▶ Weergave van de huidige snelheid in verhouding tot de gemiddelde snelheid 
▶▶ Ondersteuning voor de geïntegreerde elektronische versnellingen (eShift) van enviolo, 

Shimano en Rohloff 
▶▶ Samenvatting van de huidige rit in de off-boardmodus 
▶▶ Resetten van de verbruikswaarden van de drive unit (rit- en bereikgegevens) 
▶▶ Weergave van de laadtoestand van de eBike-accu en de smartphone-accu op het 

statusscherm 
▶▶ Service-interval-aanduiding mogelijk

Technische details
SmartphoneHub
Hardwarespecificaties

▶▶ Afmetingen: 33 x 93 x 68 (H x B x D) 
▶▶ Gewicht: SmartphoneHub 80 g + Remote Compact 20 g 
▶▶ Display: 1,52-inch lcd-scherm (192 x 64 pixels) 
▶▶ Universele houder voor verschillende soorten smartphones (optionele houder  

speciaal voor iPhones als accessoire verkrijgbaar) 
▶▶ Opladen van de smartphone: via USB op de hub of rechtstreeks met de iPhone-houder 

(accessoire) 
▶▶ Intuïtieve bediening via de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact 
▶▶ De geïntegreerde accu in de SmartphoneHub levert zonder eBike-accu voor circa  

2,5 uur stroom; anders wordt de SmartphoneHub door de eBike-accu geladen. 
▶▶ De sensor voor omgevingslicht controleert dag en nacht automatisch de 

achtergrondverlichting van het display. 
▶▶ Robuust en met gesloten USB-kap, IP54 waterdicht 
▶▶ Walk Assist-knop op de afzonderlijke bedieningseenheid 
▶▶ Temperatuurbereik: –5°C tot +40°C (in bedrijf) en –10°C tot +50°C (opslag) 
▶▶ De micro-AB-USB-poort voor de diagnose door de dealer en voor het  

opladen van een smartphone 
▶▶ Verlichtingsoptie: bediening van de verlichting via de SmartphoneHub

Connectivity Facts
▶▶ Smartphone-app voor compatibele smartphones  

(Android: minstens 4.4; iOS: minstens 10.0) 
▶▶ Bluetooth-aansluiting: Bluetooth 4.1 Low Energy 
▶▶ 2D/3D offline-navigatie met spraakbegeleiding 
▶▶ MinuteCastTM: Informatie over de actuele weersomstandigheden, inclusief regenkans en 

aanduiding van de tijd van de zonsondergang 
▶▶ Fitnesstracking met gesproken teksten, gemiddelde waarden en individuele 

fitnessgebieden 
▶▶ Automatisches route- en fitnesstracking via komoot, Strava, Apple Health, Google Fit 

Technische details
Nyon

Hardwarespecificaties
▶▶ Transflectief TFT-kleurendisplay van 4,3 inch 

(480 × 272 pixels, 16 miljoen kleuren, 95 × 53 mm actief gebied) 
▶▶ 8 GB opslagcapaciteit 

▶▶ 5-wegs joystick voor intuïtieve bediening van de boordcomputer Nyon en de  
afzonderlijke bedieningseenheid 

▶▶ 3 toetsen voor aan/uit, licht en home 
▶▶ Walk-Assist-knop op de afzonderlijke bedieningseenheid 

▶▶ Ingebouwde, zeer nauwkeurige GPS-module 
▶▶ Barometrische luchtdruksensor met hoge resolutie 

▶▶ Sensor voor omgevingslicht controleert dag en nacht automatisch de  
achtergrondverlichting van het display. 

▶▶ De ingebouwde accu levert in de offboard-modus circa één uur lang stroom; onboard 
wordt deze door de eBike-accu geladen. 

▶▶ Robuust en met gesloten USB-kap IPx7 waterdicht 
▶▶ Temperatuurbereik: –5°C tot +40°C (in bedrijf) en –10°C tot +50°C (opslag) 

▶▶ Micro-AB-USB-poort voor diagnose door de dealer, voor het opladen van de Nyon-accu  
en voor het opladen van externe apparaten en compatibele smartphones

Connectivity Facts
▶▶ Wifi-connectivity voor de directe en handige synchronisatie (activity sync., map update, 

software-update) via een router of andere toegangspunten 
▶▶ Smartphone-app voor compatibele smartphones: Android minimaal 4.0.3 en  

iOS vanaf versie 9 
▶▶ Online-portal (dashboard, activiteiten, routeplanning) 

▶▶ Bluetooth-aansluiting met compatibele smartphones 
▶▶ Bluetooth-aansluiting (Bluetooth 4.0) voor borstband-hartslagmeters, zoals bijvoorbeeld 

de Polar H7 

Technische details 
Chargers

* De laadstroom wordt bij de PowerPack 300 en bij de accu's van de Classic+ Line begrensd op 4 A.

Technische details
Bosch eBike ABS
Functionaliteit

▶▶ Antiblokkeerfunctie op het voorwiel; 
verhoogde rijstabiliteit en bestuurbaarheid

▶▶ Loskomregeling voor het achterwiel: 
minder gevaar van over de kop slaan  
in een kritieke remsituatie

▶▶ Efficiënter remmen door adequaat gebruik 
van de voorrem in meer remsituaties

Toepassingsgebied
▶▶ 25 km/h en 45 km/h
▶▶ 28-inch Trekking en City/Urban

Rem
▶▶ Hydraulische schijfrem Magura CMe ABS

Totaalgewicht
▶▶ circa 800 gram

Overige
▶▶ 12 V voeding via Bosch eBike-systeem
▶▶ Controlelampje voor snelle herkenning van 

de ABS-status (actief (ja/nee))

Laadduur

Powerpack 300 5,0 uur 2,5 uur 2,5 uur

Powerpack 400 6,5 uur 3,5 uur 2,5 uur

Powerpack 500 7,5 uur 4,5 uur 3,0 uur

PowerTube 400 6,5 uur 3,5 uur 2,5 uur

PowerTube 500 7,5 uur 4,5 uur 3 uur

PowerTube 625 8,8 uur 4,9 uur 3,7 uur

DualBattery 1250 17,6 uur 9,8 uur 7,4 uur

Compact Charger Standard Charger Fast Charger *

Laadstroom maximaal 2 A maximaal 4 A maximaal 6 A

Spanning 100–240 V 220–240 V 220–240 V

Afmetingen circa 160 x 75 x 45 mm 190 x 86 x 54 mm 200 x 90 x 60 mm

Kabellengten circa
AC-input: 1,5 m,
DC-output: 1,0 m

AC-input: 1,5 m,
DC-output: 1,0 m

AC-input: 1,5 m,
DC-output: 1,0 m

Stekker
Landspecifieke

stekker
Landspecifieke

stekker
Landspecifieke

stekker

Gewicht circa 600 gram 800 gram 1000 gram

Compatibiliteit
Compatibel met Active Line / Active Line Plus / Cargo Line /  

Performance Line / Performance Line CX, via adapterstekker 
 (optioneel onderdeel) compatibel met Classic+ Line
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Testbankmeting R200
Vergelijking  accuvermogen
Om de actieradius van eBikes voor een vergelijking 
gestandaardiseerd te kunnen meten, heeft Bosch eBike 
Systems samen met de Duitse vereniging voor de 
tweewielerbranche (ZIV) en andere ondernemingen uit de 
tweewielsector de "Gestandaardiseerde actieradiustest 
R200" ontwikkeld. Daarmee kunnen fabrikanten, dealers 
en klanten voor het eerst objectief de actieradius van 
verschillende eBikes met elkaar vergelijken.

Dezelfde omstandigheden voor eenduidige waarden

Tot voor kort hingen de testresultaten voor de actieradius van 
eBikes sterk af van de berijder en de externe omstandigheden 
(rijgewicht, soort banden, bandenspanning, ondergrond, 
weer, enz.). Bij de meetprocedure R200 worden de eBike-
prestaties vergeleken bij een uniforme ondersteuningsfactor 
van 200  % (vandaar: R200). Dit betekent dat het geteste 
aandrijvingssysteem een gemiddeld vermogen van de fietser 
van 70 watt ondersteunt met 140 watt, hetgeen overeenkomt 
met een gemiddelde tot hoge ondersteuningsfactor.

R200 vergelijkt praktijkgericht

Het testresultaat geeft concreet aan hoeveel kilometers 
een eBike onder deze standaardomstandigheden aflegt. 
Fabrikanten moeten wel elk model afzonderlijk met de 
R200-procedure testen. De bediener voert slechts de 
waarden van de vereistencatalogus in.

Meer informatie:
bosch-ebike.nl/R200

Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Duitsland

bosch-ebike.nl 
facebook.com/boschebikesystems
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