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Bosch eBike Systems
FEEL THE FLOW



Med det nye Bosch eBike ABS kan du nu bremse 
mere sikkert og trygt med begge bremser på 
samme tid. Eftersom alle eBikes er forskellige,  
er der ikke ét ABS til alle, men det rigtige ABS  
til din eBike-type – på den måde understøttes 
din bremseproces bedst muligt.

MERE SIKKERHED
MERE KØREGLÆDE
MERE FLOW

LÆS MERE OM BOSCH eBIKE ABS
Se, hvordan eBike ABS støtter dig optimalt 
under turen: bosch-ebike.com/abs



Mere sikkerhed ved bremsning

Forhjuls-ABS

Hjulhastighedssensorer på for- og 
baghjulene overvåger hjulenes 
hastighed. Hvis du bremser for hårdt, 
og forhjulet truer med at blokere, 
regulerer ABS bremsetrykket. 
Den afstemte og følsomt regulerede 
bremseadfærd giver således betydeligt 
mere kontrol og stabilitet.

Baghjuls-elevatonsregulering

I tilfælde af ekstrem overbremsning  
af forhjulet reducerer den intelligente 
baghjuls-elevatonsregulering risikoen 
for, at dit baghjul løfter sig utilsigtet. 
Sandsynligheden for at vælte mindskes. 
Forhjulsbremsen kan således bruges 
mere aktivt og effektivt.

*  Bosch eBike ABS er kun tilgængelig for eBikes med det smarte system (den nyeste 
generation af eBike-systemer fra Bosch) og kan ikke eftermonteres.

De gennemprøvede ABS-teknologier fra Bosch til personbiler og motorcykler 
danner grundlaget for den nye Bosch eBike ABS*. Det giver mere sikkerhed,  
stabilitet og komfort ved bremsning.



Partnermærker. Bosch eBike ABS er tilgængelig fra mange kendte mærker, herunder:

Når du transporterer værdifuld last: 

ABS Cargo

ABS Cargo er ideel til eCargobikes 
med større vægt og en tendens til  
at belaste bremsesystemet mere. 
Det sikrer en hurtigere, sikrere og 
mere stabil bremsning, selv når man 
kører med fuld last.

Når stierne er dit andet hjem: 

ABS Trail

ABS Trail er tilpasset forventningerne 
hos sportslige cyklister på krævende 
ruter og i udfordrende terræn.
Det forbedrer ydeevnen og øger 
køreglæden.

Hvis du vil rundt i byen på en afslappet måde: 

ABS Touring

ABS Touring hjælper dig med at  
bremse mere sikkert ved fodgænger-
overgange, trafiklys og på brosten - det 
støtter dig under kørslen på skiftende 
vejbelægninger.

Hvis du er på udkig efter tid i naturen: 

ABS Allroad

Med ABS Allroad er du mere sikker 
i krævende terræn og bremser også 
bedre på grus og løst underlag.

Mere køreglæde og flow

Uanset om du kører på din eCitybike på asfalt eller din eMTB på løst underlag:  
Bosch eBike ABS er tilpasset til din eBike-type og de stier, som du kører på.
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Bosch eBike ABS

Den lille, diskrete bremseassistent 
passer også elegant ind i dit  
eBike-design.

Optimalt koordineret: 
Bosch eBike ABS  
med Magura 
bremsekomponenter

Bosch ABS-kontrol-
enheden er intelligensen 
og hjertet i eBike ABS-
systemet fra Bosch eBike 
Systems.

Hydraulisk skivebremse 
fra Magura inkl. 
bremsehåndtag og 
sensorskiver på for- og 
baghjul giver mulighed 
for mere kontrolleret 
bremsning.

Kontrollampen på LED 
Remote eller på System 
Controller lyser kortvarigt, 
når eBikens tændes, hvilket 
indikerer, at ABS er aktivt. 
Hvis der registreres en fejl 
under kørslen, lyser LED’en 
permanent.

Hjulhastighedssensorer 
på for- og baghjulet 
kontrollerer løbende 
hastigheden på eBike-
hjulene under kørslen.

Displayet Kiox 300 viser 
dig oplysninger om din 
bremseadfærd: Hvis 
forbremsen anvendes, 
registreres bremselængden 
og bremsetiden.
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