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ZAŽIJTE TU POHODU



Nový systém ABS Bosch eBike vám umožní 
brzdit bezpečněji a sebevědoměji oběma 
brzdami současně. Každé elektrokolo je jiné, 
a proto neexistuje jeden systém ABS pro 
všechny, nýbrž takový systém ABS, který je 
vhodný právě pro váš typ elektrokola – takže 
optimálním způsobem podporuje jeho brzdění.

VÍCE BEZPEČNOSTI
ZÁBAVNĚJŠÍ JÍZDA
VĚTŠÍ POHODA

SEZNAMTE SE SE SYSTÉMEM ABS 
BOSCH eBIKE ABS
Podívejte se, jak vám systém ABS eBike během jízdy 
optimálně pomáhá: bosch-ebike.com/abs



Více bezpečnosti při brzdění

Systém ABS na předním kole

Snímače otáček na předním a zadním 
kole sledují rychlost kol. Pokud brzdíte 
příliš prudce a následkem toho hrozí 
zablokování předního kola, systém ABS 
začne regulovat brzdný tlak. Vyladěné 
a citlivě regulované brzdění díky tomu 
poskytuje výrazně účinnější kontrolu 
a vyšší stabilitu.

Ovládání zdvihu zadního kola

V případě extrémně silného přebrz-
dění předního kola snižuje inteli-
gentní ovládání zdvihu zadního kola 
nebezpečí nechtěného nadzvednutí 
zadního kola. Snižuje se pravděpo-
dobnost přepadnutí přes řídítka. 
Brzdu předního kola je tak možno 
používat častěji a účinněji.

*  Systém ABS Bosch eBike je dostupný výlučně pro elektrokola vybavená chytrým 
systémem (nejnovější generací systému Bosch eBike) a neumožňuje dodatečnou 
montáž.

Osvědčené technologie, které společnost Bosch používá v systémech ABS určených 
pro automobily a motocykly, tvoří základ i u nového systému ABS Bosch eBike*. 
Tento systém poskytuje více bezpečnosti, stability a pohodlí při brzdění.



Partnerské značky. Systémem ABS Bosch eBike jsou vybavena elektrokola mnoha známých značek, mezi které patří:

Když převážíte drahocenný náklad: 

ABS Cargo

Systém ABS Cargo je ideální pro elek-
trokola s vyšší hmotností, která samo-
zřejmě způsobuje vyšší namáhání 
brzdového systému. I při plném zatí-
žení je tedy zajištěno rychlejší, bez-
pečnější a přesnější brzdění.

Když se trail stane vaším druhým  
domovem: 

ABS Trail

Systém ABS Trail je přizpůsoben očeká-
váním sportovních jezdců na náročných 
trasách a v náročném terénu. Zlepšuje 
výkon a zvyšuje potěšení z jízdy.

Pokud chcete ve městě jezdit v klidu: 

ABS Touring

Systém ABS Touring vám usnadní 
bezpečnější brzdění před přechody 
pro chodce, semafory a dlážděnými 
úseky – poskytne vám také potřebnou 
podporu při jízdě na vozovkách 
s proměnlivým povrchem.

Pokud hledáte možnost trávení volného 
času v přírodě: 

ABS Allroad

Se systémem ABS Allroad můžete 
bezpečněji projíždět náročný terén 
a účinněji brzdit i na štěrku nebo 
nezpevněném podkladu.

Více zábavy a větší pohoda při jízdě

Ať už jezdíte na kole eCity na asfaltu, nebo na kole eMTB na nezpevněném podkladu: 
systém ABS Bosch eBike je přizpůsobený typu vašeho elektrokola, bez ohledu na to, 
jakou cestu si zvolíte.
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Systém ABS Bosch eBike

Malý, nenápadný brzdový asistent 
skvěle zapadne do designu  
vašeho elektrokola.

Optimální vzájemné sladění:  
Systém ABS Bosch eBike 
s brzdovými komponentami 
značky MAGURA

Řídicí jednotka ABS Bosch 
je inteligentním centrem 
systému ABS Bosch eBike 
dodávaného divizí Bosch 
eBike Systems.

Hydraulické kotoučové 
brzdy značky Magura vč. 
brzdových pák a senzorů 
na kotoučích předního 
i zadního kola poskytují 
lepší kontrolu nad 
brzděním.

Kontrolka na dálkovém 
ovladači LED Remote 
nebo na jednotce System 
Controller se při zapnutí 
elektrokola krátce rozsvě-
cuje, aby signalizovala, 
že je systém ABS aktivní. 
Pokud je během jízdy 
rozpoznána chyba, tato 
LED svítí nepřetržitě.

Senzory rychlosti kola na 
předním a zadním kole, 
kterými je elektrokolo 
vybaveno, nepřetržitě 
sledují rychlost otáčení 
obou kol.

Displej Kiox 300 zobrazuje 
informace o chování 
elektrokola při brzdění: 
Při použití přední brzdy 
se zaznamenávají brzdná 
dráha a doba brzdění.
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