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Bosch eBike ABS

Bosch eBike Systems
FEEL THE FLOW



Med Bosch eBike ABS kan du bromsa på ett 
säkrare sätt och bromsa tryggare med båda 
bromsarna samtidigt. Eftersom ingen eBike  
är den andra lik finns det inte en ABS för 
alla, utan rätt ABS för din eBike-typ – därmed 
stöds bromsförloppet på bästa möjliga sätt.

MER SÄKERHET
MER CYKELGLÄDJE
MER FLOW

LÄR DIG MER OM BOSCH eBIKE ABS
Se hur eBike ABS stöder dig optimalt  
under cyklingen: 
bosch-ebike.com/abs-thebrake



Ökad säkerhet vid inbromsning

Framhjuls-ABS

Hjulhastighetsgivare på fram- och  
bakhjulen övervakar hjulens hastig-
het. Om du bromsar för hårt och 
framhjulet riskerar att låsa sig regle-
rar ABS bromstrycket. Det avstämda 
och känsligt reglerade bromsbeteen-
det ger på så sätt betydligt mer  
kontroll och stabilitet.

Lyftreglering på bakhjulet

Vid kraftig överbromsning av fram-
hjulet minskar den intelligenta 
lyftregleringen på bakhjulet risken 
för att bakhjulet lyfter oavsiktligt. 
Risken för överslag minskar. Fram-
bromsen kan därför användas mer 
aktivt och effektivt.

*  Bosch eBike ABS är endast tillgänglig för eBikes med det smarta systemet  
(den senaste generationen eBike-system från Bosch) och kan inte eftermonteras.

Den beprövade ABS-tekniken från Bosch för bilar och motorcyklar utgör  
grunden för nya Bosch eBike ABS*. Den ger ökad säkerhet, stabilitet  
och komfort vid inbromsning.



Partnervarumärken. Bosch eBike ABS finns hos många välkända märken, bland annat:

Om du transporterar värdefull last: 

ABS Cargo

ABS Cargo är perfekt för eBikes med 
högre vikt och en tendens att belasta 
bromssystemet mer. Med den kan du 
bromsa snabbare, säkrare och rakare, 
även med full last.

När leden är ditt andra hem: 

ABS Trail

ABS Trail är anpassat till de förvänt-
ningar som sportiga cyklister har  
på krävande rutter och utmanande 
terräng. Den förbättrar prestandan 
och ökar cykelglädjen.

Om du vill ta dig runt i staden på ett 
avslappnat sätt: 

ABS Touring

ABS Touring hjälper dig att bromsa 
säkrare vid övergångsställen för fot-
gängare, trafikljus och på kullerstenar 
– den stöder dig under cyklingen på 
skiftande underlag.

Om du vill ha en paus ute i naturen: 

ABS Allroad

Med ABS Allroad är du säkrare i  
krävande terräng och bromsar 
bättre på grus och lösa underlag.

Mer glädje och flow

Oavsett om du cyklar din eCity-cykel på asfalt eller din eMTB på lösa underlag: 
Bosch eBike ABS är anpassad efter din eBike-typ och de vägar som du färdas på.
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Bosch eBike ABS

Den lilla, diskreta bromsassistenten  
smälter också vackert in i eBike-designen.

Optimalt koordinerad:  
Bosch eBike ABS med MAGURA- 
bromskomponenter

Bosch ABS-kontrollenhet 
är intelligensen och hjärtat 
i eBike ABS-system från 
Bosch eBike Systems.

Hydrauliska skivbromsar 
från Magura inkl. broms-
handtaget och sensorski-
vorna på fram- och 
bakhjulet ger en mer  
kontrollerad bromsning.

Kontrollampan på LED 
Remote eller på System 
Controller lyser kort när 
eBike startas, vilket visar 
att ABS är aktiv. Om ett fel 
upptäcks under cykling 
lyser LED kontinuerligt.

Hjulhastighetsgivare  
på fram- och bakhjulet 
kontrollerar kontinuerligt 
hastigheten på eBike- 
hjulen under cyklingen.

Displayen Kiox 300 
visar information om 
ditt bromsbeteende: 
Om frambromsen används 
registreras bromssträckan 
och bromstiden.
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Företagsinformation

Utgivare:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Tryck: 
Designpress GmbH
Benzstraße 39
D-71272 Renningen

© Robert Bosch GmbH – Alla rättigheter förbehållna. 
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