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voor mij? Hoeveel energie verbruikt mijn accu eigenlijk?
Hoe moet ik mijn eBike onderhouden?
Deze brochure bevat waardevolle tips en trucs en
beantwoordt vragen over de eBike – voor nog meer
rijplezier. De afzonderlijke artikels vindt u ook online
op bosch-ebike.nl/tips. Hier verschijnen ook regel
matig artikels over nieuwe thema’s.
Wij wensen u nog veel plezier met uw eBike!
Uw Bosch eBike Systems team
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Wat voor type eBike
ben ik?
Of het nu gaat om weekendtrips, woon-werkverkeer of mountainbiken: de extra
stuwkracht van de elektrische aandrijving maakt voor fietsers het leven makkelijker
en zorgt voor heel veel plezier. De markt biedt steeds meer modellen en varianten:
inmiddels is er in elke fietscategorie wel een exemplaar ‘met stroom’.
Maar welk fietsmodel is het beste voor mij? Dat is een vraag die velen zich
stellen voordat ze overgaan tot de aanschaf van een eBike. Koopadvies van
een dealer is absoluut aan te bevelen. Ook een proefrit is een must. Maar
voordat u naar de dealer gaat, moet u vier zaken helder hebben: Welke
eisen stel ik als eBiker? Waar ga ik mijn eBike gebruiken? Welke afstanden
leg ik doorgaans af? Moet mijn eBike internetcompatibel zijn? Bepaal
het zelf …

Forenzen
Er zijn twee mogelijkheden: een krachtige
speedpedelec, idealiter met de Drive Unit
Performance Line Speed van Bosch, die extra
ondersteuning biedt tot 45 kilometer per
uur. Of een compacte vouwfiets voor gebruik
in combinatie met openbaar vervoer of de
auto. Aanbevolen uitrusting voor technieklief
hebbers: met de boordcomputer Nyon heeft
u onderweg alle relevante informatie altijd bij
de hand en kunt u de dagelijkse fietsafstand
tegelijk voor training gebruiken.
Ontdekkers
Als allrounder voor trips of langere toerritten
zijn er de comfortgerichte trekking-fietsen.
U zit ontspannen en rechtop. En met de

veelzijdige aandrijfvariant Active Line Plus
profiteert de fietser van een natuurlijk
rijgevoel en een harmonisch dynamische
acceleratie. Met een draaimoment van
63 Nm is een goed uitgebalanceerd, krachtig
alternatief: de Performance Line.
Sporters
Voor individueel eBiken en de beleving
van de Uphill Flow is er de eMountainbike.
Bij deze eis gaat het natuurlijk ook om
fietstechniek. Het aandrijvingssysteem
Performance Line CX is perfect voor sportief
gebruik in het terrein. Voor GPS-oriëntatie
en een fitness-check is de uitrusting met de
boordcomputer Nyon bij uitstek geschikt.

Fietskoeriers
Echte eCargo Bikes hebben een toegestaan totaalgewicht van 200 kilogram. De
Performance Line, met een maximaal draaimoment van 63 Nm, zorgt voor een krachtige
aandrijving bij een lage trapfrequentie.
Onmisbaar voor oriëntatie bij transport:
navigatie met de Nyon, naar keuze met 2D- of
3D-kaartweergave.

De Active Line is de ideale aandrijving voor iedereen
die veilig en ontspannen wil fietsen: De Drive Unit
leent zich dankzij het compacte ontwerp, het geringe
gewicht en het lage zwaartepunt perfect voor inbouw
in het fietsframe.

… aan de hand van
uw eisen:
Beginner
Nieuwkomers hebben veel aan een
stadsfiets met de aandrijving Active Line
van Bosch eBike Systems. De middenmotor,
die gematigde en goed gedoseerde ondersteuning biedt, heeft een gunstig zwaartepunt.
Op- en afstappen gaat bij de geometrie van
de stadsfiets probleemloos. Bovendien zit u
ontspannen en rechtop. Wie een iets krachtigere
ondersteuning wil bij hellingen: de Active Line Plus
heeft een tien Nm hoger draaimoment.
4

Stilist
Bijzonder stijlvol en elegant zijn urban bikes,
waarbij vaak de nieuwe PowerTube-accu van
Bosch in het frame is geïntegreerd. Ook hier
zorgt de Active Line – of desgewenst de Active
Line Plus – voor ‘flow’ in het verkeer. Bovendien
zijn er steeds meer eBikes in de hippe retro- of
nostalgiestijl.
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en naafversnelling – bij de laatste naar
keuze ook met terugtrapfunctie. Voor extra
rijcomfort en veiligheid.

De Bosch boordcomputer Intuvia

… aan de hand van waar
u fietst:
In de stad
Rijdt u hoofdzakelijk op verharde wegen, of
het nu is voor het werk, de boodschappen
of naar het zwembad of het café? Voor
die gevallen zijn stadsfietsen ideaal. De
zitpositie is rechtop. Trekking-fietsen zijn
eveneens gemaakt voor stadsritten. Ook
treinforenzen hoeven niet zonder elektrische
wind in de rug te doen: voor hen zijn er
compacte fietsen met 20-inch wielen en een
elektromotor. Voor dit type fietsen biedt de
Bosch Active Line een voor stadsverkeer
geschikte, zacht harmonische ondersteuning.
Deze is verkrijgbaar op eBikes met derailleur
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Op fietspaden en veldwegen
In het weekend maakt u langere fietstochten
en ook op vakantie kiest u vaak voor het
zadel. Bent u graag sportief onderweg en
buiten in de natuur, maar geeft u daarbij
wel de voorkeur aan verharde wegen en
paden? Hiervoor zijn tour-eBikes bij uitstek
geschikt. Deze beschikken over een sportieve
zitpositie en op de bagagedrager kan een
picknick of een tent mee. Voor deze sportief
ingestelde fietsers is er de Performance
Line. Deze is bedoeld voor eBikers die willen
genieten van een krachtige aandrijving en
zich graag wat sneller willen verplaatsen.
Trails in de bergen
Fietst u graag naast de gebaande paden
over heg en steg? Kan het voor u niet steil
en lastig genoeg zijn? Wilt u graag uw eigen
grenzen opzoeken? Dan doet u er goed
aan een hoogwaardige eMountainbike te
kopen – met een krachtige aandrijving, zoals
de Performance Line CX van Bosch. Met een
directe responsiviteit, een maximaal draaimoment van 75 Nm en een stevige ondersteuning tot 300 procent behoort dit
systeem tot de krachtigste eBike-aan
drijvingssystemen op de markt. En voor
een nog betere navigatie: de alles-in-één
boordcomputer Nyon – met smartphone-
connectivity en optionele hartslagmeting.

… aan de hand van de
afstanden die u aflegt:
Tot 20 kilometer
Voor verschillende gebruiksscenario’s zijn er
verschillende accucapaciteiten. In principe
zijn er voor alle productlijnen van Bosch
– zoals de Active Line, Active Line Plus,
Performance Line en Performance Line CX –
accu’s met een capaciteit van 300 Wh
(wattuur), 400 Wh of 500 Wh. eBikers die

Voor ritten in het terrein doet u er goed aan een hoog
waardige eMountainbike te kopen – met een krachtige
aandrijving, zoals de Performance Line CX van Bosch.

doorgaans slechts kleine afstanden afleggen,
bijvoorbeeld naar de bakker, de apotheek
of op bezoek in het volgende dorp, hebben
voldoende aan een accu van 300 Wh.
20 – 50 kilometer
Hoever u met een accu kunt rijden, hangt
niet alleen af van het vermogen van de accu,
maar van nog veel meer omstandigheden:
het ondersteuningsniveau, het rijgedrag,
de luchtweerstand, het gewicht van de
berijder, de bandenspanning en natuurlijk
het terrein. Voor forenzen die dagelijks met
de eBike heen en terug naar hun werk rijden,
of eBikers die langere tochten maken en
flexibel willen zijn, zijn er de PowerPacks 400
en 500.

Meer dan 50 kilometer
Maakt u heel lange of steile tochten, waarbij
u de accu langere tijd niet kunt opladen?
Of vervoert u vaak zeer zware ladingen?
Dan heeft u baat bij een bijzonder sterke
accu. Voor alle fietsers die nog hoger, nog
verder en met meer bepakking willen rijden,
biedt Bosch eBike Systems de DualBattery
aan: door twee accu’s te koppelen wordt de
actieradius verdubbeld – met een vermogen
tot 1.000 Wh. Daarmee zijn zelfs afstanden
van meer dan 200 kilometer mogelijk.

… aan de hand van
internetcompatibiliteit:
Analoog
Concentreer u op het essentiële en krijg
alle belangrijke informatie door met uw
duim te klikken: de boordcomputer Purion
van Bosch staat voor de hoogste efficiëntie
en precisie. Ook met de Intuvia bedient u
uw eBike makkelijk en intuïtief – dankzij de
afzonderlijke bedieningseenheid. Met het
schakeladvies rijdt u daarbij altijd efficiënt in
de juiste versnelling.

De Kiox imponeert met zijn kleurendisplay, strakke
uitstraling en intuïtieve bediening.

Digitaal
De Kiox kan via Bluetooth met een borstband worden verbonden. Daarnaast biedt
de Bluetooth Low Energy-interface de
mogelijkheid om software-updates zonder
kabelverbinding naar uw boordcomputer te
downloaden. Andere connectivityfuncties
volgen.
De Nyon is meer dan een boordcomputer.
Samen met de online-portal en de app
biedt de Nyon eBike-connectivity van de
volgende generatie. Als deel van een slim
systeem begeleidt de Nyon eBikers bij de
routeplanning, de rit zelf en de evaluatie van
uw activiteiten achteraf.

Overigens:
met de ‘actieradius-calculator’ van
Bosch kunt u bepalen welk vermogen
nodig is voor de af te leggen afstanden.
www.bosch-ebike.nl/actieradius
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De juiste
dealer zoeken
Er rijden inmiddels 3,8 miljoen eBikes op de Duitse wegen en dat worden er nog
meer. Het aanbod wordt bovendien steeds breder en gedifferentieerder: om een
passende eBike te vinden, is een aankoopadvies bijna onontbeerlijk. Maar niet alle
dealers zijn hetzelfde, weet ook adviseur René Gottschalk van Bosch. De expert,
die jaarlijks honderden eBike-dealers traint, geeft in een interview uitleg en
vertelt waarop mensen moeten letten bij het kiezen van de juiste dealer.
Waaraan is een goede dealer te
herkennen?
René Gottschalk: voor mij is
een goede fietsdealer iemand
die allereerst een omgeving
biedt waarin de klant zich heel
welkom voelt. Hierna is een goede
productkeuze belangrijk, d. w. z.
de dealer heeft in zijn assortiment
fietsen van verschillende fabrikanten en
met verschillende aandrijvingssystemen.
Op die manier kan de koper verschillende
modellen uitproberen en beter vergelijken.
Ook de motivatie en de manier waarop de
dealer met de klant omgaat spelen een grote
rol: Is hij geïnteresseerd en open, adviseert hij
mij op een deskundige manier en gaat hij in op
mijn wensen? Er moet chemie zijn tussen klant
en dealer. Dat is heel bepalend. Want vertrouwen
is bij de aanschaf van een eBike een belangrijke
voorwaarde.
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Aan welke eisen moet een goede fietsenhandel
voldoen?
René Gottschalk: Allereerst is het belangrijk dat
de dealer goed bereikbaar is. De verkoopruimte
zelf moet licht en opgeruimd zijn. Als iemand
bij het binnengaan van een winkel het liefst
rechtsomkeer wil maken, adviseer ik hen dat
ook meteen te doen. Een uitnodigende sfeer in
de winkel voelt de klant meteen. Rustig kunnen
rondkijken, direct antwoorden op vragen krijgen –
dat zijn belangrijke punten.
Welke service zou een goede dealer de klant
vóór aanschaf moeten bieden?
René Gottschalk: De klant moet in elk geval de
mogelijkheid hebben om een proefrit te maken
op verschillende eBikes. Het is belangrijk dat
geïnteresseerde kopers een gevoel krijgen
voor de rij-eigenschappen, die per model en
aandrijvingssysteem verschillen. Daarvoor zijn er
verschillende mogelijkheden: sommige dealers

hebben een eigen testparcours op hun
terrein, andere stellen klanten in staat de
fiets voor een dag of soms zelfs een heel
weekend mee te nemen. Vooral de laatste
optie biedt voordelen, omdat de fiets dan
uitvoerig en onder praktijkomstandigheden
kan worden getest. Daar zijn soms wel
kosten aan verbonden.
Welke vragen zijn belangrijk in het traject
vóór de aanschaf van een eBike?
René Gottschalk: De belangrijkste vraag is
wat de klant met de fiets wil gaan doen:
wil hij graag tochten maken met of zonder
bepakking, naar het werk fietsen, kleine
trips maken in het weekend of sportief
bezig zijn, bijvoorbeeld door te mountainbiken? Op basis hiervan kan de dealer goed
inschatten aan welke eisen de eBike moet
voldoen. Zodra de juiste fiets gevonden is,
moet de dealer goed kijken hoe de klant
op de fiets zit. Een ergonomische zit is een
voorwaarde voor rijplezier en welzijn bij het
fietsen. Daarvoor moet de dealer nauwkeurig controleren of de frame-, stuur- en

zadelhoogte goed zijn en de verende
voorvork goed is ingesteld.
Welke punten moet de dealer vóór de
aanschaf absoluut goed afstemmen met de
klant?
René Gottschalk: De dealer moet de klant
uitgebreid informeren over de eBike.
Voordat de klant tot aanschaf overgaat,
moet hij weten welke opties hij heeft, welke
voor- en nadelen er zijn bij de verschillende
modellen en welk aandrijvingssysteem voor
hem het juiste is. Want voor verschillende
behoeften en toepassingen zijn er ook
verschillende aandrijvingen. Bosch biedt
bijvoorbeeld vier verschillende aandrijvingssystemen aan. Daarnaast zijn er nog
heel traditionele criteria: sommigen geven
de voorkeur aan een naafversnelling met
terugtraprem, anderen hebben liever
een derailleur. De dealer moet de klant
bovendien goed informeren over het juiste
onderhoud van de fiets en – wat bij eBikes
heel belangrijk is – de accu. Hierbij komt
bijvoorbeeld de accugids van Bosch van pas,

waarin op broekzakformaat de belangrijkste
informatie is samengevat en die de klant
mee naar huis kan nemen.
Welke service-opties biedt een goede
dealer de klant na de aanschaf?
René Gottschalk: Goede dealers bieden een
eerste controlebeurt voor de eBike aan. Dit
betekent dat de klant na een paar weken
voor een controle langs kan komen Als
vuistregel geldt een periode van ongeveer
vier weken of 300 gereden kilometers. Na
de eerste controle moet de dealer ook de
volgende servicebeurt vastleggen. Met
behulp van de Bosch DiagnosticTool is
dit voor de dealer geen enkel probleem.
Regelmatige inspecties zijn belangrijk om de
klant zoveel mogelijk van zijn eBike te laten
genieten. In het ideale geval biedt de dealer
daarvoor een afhaal- en bezorgservice.

Zoek hieronder een Bosch eBike-dealer:
www.bosch-ebike.nl/handelaars

Over René Gottschalk
De 47-jarige is dankzij de fietsenwinkel van zijn ouders van klein af aan in contact gekomen met allerlei fietsen.
Ook bij zijn professionele loopbaan draaide van begin af aan alles om de fiets. Na jarenlang werkzaam te zijn
geweest in de fietsdetailhandel en in de buitendienst voor fietsfabrikanten, werkte hij tien jaar zelfstandig
als vertegenwoordiger in de fietsbranche. Inmiddels is René Gottschalk al meer dan vier jaar adviseur bij
Bosch eBike Systems. Jaarlijks geeft hij trainingen over Bosch eBike-systemen aan honderden dealers en staat
hij deelnemers met raad en daad bij. Voor hemzelf is de eBike met name in de stad een veelgebruikt alternatief
voor de auto geworden.
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11 vragen
over de eBike-accu
De accu vormt de energiebron van de eBike. Deze voorziet de elektromotor
van elektrisch vermogen dat nodig is voor de ondersteuning bij het fietsen. Het
ligt dus voor de hand dat vooral over de eBike-accu vaak wordt gediscussieerd en
gedelibereerd. Wat zijn de verschillen tussen accu’s? Wat is de actieradius van
de acculading? Waarop moet ik letten bij het opslaan? Thomas Raica, hoofd
van de afdeling Technische klanttoepassingen bij Bosch eBike Systems, geeft
informatie en tips.

Waardoor onderscheiden
lithium-ion-accu’s zich?
Thomas Raica: Lithium-ionbatterijen behoren tot de
modernste en meest gebruikte
accu’s voor eBikes. Door hun hoge
energiedichtheid kunnen ze meer
energie opslaan bij een relatief laag
eigen gewicht. De lithium-iontechnologie
wordt toegepast bij alle e-Bike-accu’s van
Bosch. De accu’s van Bosch behoren met
een eigen gewicht van ongeveer 2,5 kilo tot
de lichtste op de markt en beschikken over
de hoogste energiedichtheid.
Wat is de levensduur van een accu?
Thomas Raica: Lithium-ion-accu’s zijn niet alleen
licht, maar zijn ook aantrekkelijk vanwege hun
lange levensduur. De Bosch batterijen zijn gemaakt
10

voor veel tochten, kilometers en dienstjaren. Het
slimme elektronische battery management system
van Bosch beschermt de lithium-ion-accu’s tegen
hoge temperaturen, overbelasting en volledige
ontlading. Een precieze levensduur is echter niet
te geven, omdat deze in hoge mate afhankelijk is
van de aard en de duur van de belasting.
Hoe kan de levensduur worden beïnvloed?
Thomas Raica: Om een accu zolang mogelijk te
kunnen blijven gebruiken, moeten eBike-bezitters zich houden aan enkele eenvoudige regels
ten aanzien van bescherming, transport en juiste
opslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om opslag
in een droge omgeving en bescherming tegen
directe zonnestraling bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 15 tot 20 graden Celsius.
De ideale laadtoestand van een accu ligt op
30 tot 60 procent. Het laden dient bij voorkeur

De juiste bewaring

Het passende laadtoestel

Opbergen
op een droge plaats
beschut tegen de zon

Standard Charger
▶▶ Compacte behuizing en
korte laadtijden

Temperatuur
tussen 15 en 20 °C

Compact Charger
▶▶ Met 40 % minder volume als
de Standard Charger

Laadtoestand
tussen 30 en 60 %

Fast Charger
▶▶ Momenteel het snelste
laadapparaat op de markt

Transport
los van de eBike

op kamertemperatuur te gebeuren. Bij
transport is het belangrijk de accu telkens
uit de eBike te nemen en veilig in de auto op
te bergen.
Hoelang duurt het laden van een accu?
Thomas Raica: De laadduur is afhankelijk
van de capaciteit van de accu: Met de
standaardlader heeft het PowerPack 300
voor een halve lading ongeveer een uur, het
PowerPack 400 ongeveer 1,5 uur en het
PowerPack 500 / PowerTube 500 rond twee
uur nodig. Een geheel leeg PowerPack 300
is in slechts 2,5 uur volledig geladen. Een
PowerPack 400 heeft daarvoor 3,5 uur
nodig, het PowerPack 500 / PowerTube 500
4,5 uur.

Hoe ver kom ik met een acculading?
En waarvan hangt de actieradius van de
accu af?
Thomas Raica: Voor veel eBikers zijn
dit belangrijke vragen, waarop echter
geen algemeen antwoord te geven is. De
verschillen zijn groot: van minder dan
20 tot aanzienlijk meer dan 100 kilometer is
mogelijk met één acculading. Verschillende
factoren zijn van invloed op de actieradius:
het ondersteuningsniveau, het rijgedrag, de
luchtweerstand, het gewicht van de berijder,
de bandenspanning en natuurlijk het terrein.
Wat is de bodemgesteldheid? Fiets ik op een
geasfalteerde weg, een landweg of een trail
in het bos? Liggen er op mijn route beklimmingen en hellingen of rijd ik uitsluitend

op een vlak traject? Al deze zaken zijn van
invloed op de actieradius van de accu. Voor
wie een tocht wil plannen, is een bezoek
aan www.bosch-ebike.com de moeite waard.
Daar bieden we een “Actieradius-Calculator”,
die rekening houdt met verschillende
factoren en een aanknopingspunt biedt
voor hoeveel kilometer onder de opgegeven
voorwaarden kunnen worden afgelegd.
Waarmee moet ik in de winter rekening
houden?
Thomas Raica: Over het algemeen geldt: lage
temperaturen hebben een negatieve invloed
op de prestaties van de accu. Bij gebruik in
de winter bij temperaturen onder nul is het
daarom raadzaam, de bij kamertemperatuur
11

geladen en opgeslagen accu pas kort voor
vertrek in de eBike te plaatsen. Als de eBike
langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld
in de winter, moet de accu droog, koel en
met een laadcapaciteit van 30 tot 60 procent
worden opgeslagen.
Wat is de juiste manier om de accu te
laden?
Thomas Raica: De accu’s met lithium-ion-
cellen kunnen ongeacht de laadtoestand
zo kort als gewenst worden geladen.
Het geïntegreerde battery management
system in het accu in combinatie met een
Bosch-oplader beschermt de accu tegen
overbelasting bij het laden. Het onderbreken
van de laadprocedure is niet schadelijk voor
de accu. Belangrijk: eBike-accu’s mogen
uitsluitend met de bijbehorende oplader
worden opgeladen, omdat anders onherstelbare schade kan ontstaan en elke garantie of
garantieaanspraak kan komen te vervallen.

Zelfs na 500 volledige
laadcycli beschikt
de accu nog over een
hoge capaciteit.
Hoe vaak kan een accu worde geladen?
Thomas Raica: Zelfs na 500 volledige laadcycli
beschikt de accu nog over een hoge capa
citeit. Daarna is nog 60 tot 70 procent van de
oorspronkelijke accucapaciteit beschikbaar.
12
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Overzicht accu’s

Bij een test van de ADAC in het najaar van
2015 kon een eBike-accu van Bosch zelfs
1.515 keer volledig worden ontladen en
weer opgeladen voordat deze nog maar
30 procent van de oorspronkelijke capaciteit
had en daarmee niet meer te gebruiken was.
Dit betekent dat de accu omgerekend tot
57.000 kilometer meegegaan zou zijn, een
afstand van anderhalf keer rond de aarde.
Waar kan een accu worden gerepareerd?
Thomas Raica: Hoogwaardige lithium-ion-
accu’s zoals de Bosch accu’s zijn complexe,
nauwkeurig afgestemde systemen, en
het repareren ervan vereist vakkennis en
uitgebreide productiefaciliteiten. Een defecte
accu moet daarom in vrijwel alle gevallen
worden vervangen. Wij adviseren de volgende
procedure: eerst dient bij de dealer te worden
vastgesteld of de accu daadwerkelijk defect
is, bijvoorbeeld als er sprake is van een
storing in de elektronica. Dankzij het battery
management system en de diagnosetool kan
de dealer dit vaststellen. Als de accu defect
is, wordt deze met inachtneming van de
veiligheidsvoorschriften afgevoerd.
Wat gebeurt er met afgedankte accu’s?
Thomas Raica: De vakhandel zorgt voor een
milieuvriendelijke en gratis verwerking van
een Bosch accu. Dit wordt afgehandeld
in het kader van het gemeenschappelijke
inzamelsysteem voor batterijen. Zo komen
waardevolle grondstoffen terug in de grondstofkringloop en worden onze natuurlijke
hulpbronnen ontzien.

PowerPack 300 / 400 / 500
Wat u ook van plan bent, Bosch heeft precies de juiste accu voor uw behoeften.
De PowerPacks 300, 400 en 500 van Bosch combineren enorme kilometrages,
een lange levensduur en gering gewicht met ergonomisch design en bedieningsgemak. Ingebouwd als frameaccu zit het PowerPack dicht bij het zwaartepunt
van uw eBike en zorgt voor meer stabiliteit. Bij fietsen met een diepe instap
wordt de variant als bagagedrageraccu toegepast. Ongeacht waar de accu’s
zijn bevestigd – het verwijderen en laden van de accu aan het dichtstbijzijnde
stopcontact werkt heel eenvoudig.

Over Thomas Raica
De 50-jarige werktuigbouwkundig ingenieur werkt al 24 jaar bij Bosch. Als hoofd
van de afdeling Technische klanttoepassingen bij Bosch eBike Systems is Thomas
Raica onder andere verantwoordelijk voor
begeleiding van fietsfabrikanten en de
samenwerking met klanten op het gebied
van ontwikkeling. Ter compensatie van zijn
innovatieve beroepsomgeving houdt de
vader van twee kinderen zich na het werk
graag bezig met oldtimers. Daarnaast
springt Thomas in zijn vrije tijd graag op
de mountainbike of gaat hij zwemmen.

PowerTube 500
Met de PowerTube 500 bepaalt Bosch de nieuwe norm en wordt een
gereduceerde, tijdloze look gepresenteerd in combinatie met geavanceerde
techniek. De in het fietsframe te integreren lithium-ion-accu opent met zijn
compacte afmetingen en een minimalistisch design nieuwe mogelijkheden
voor fietsfabrikanten. Naar keuze kan de accu verticaal of horizontaal
worden gemonteerd. De accu is niet zichtbaar en wordt bovendien perfect
beschermd door het frame. Via een comfortfunctie klikt de accu bij het
openmaken ca. twee centimeter uit het frame, zodat deze beter kan
worden vastgepakt. Uitsparingen aan de bovenzijde zijn geschikt voor het
aanbrengen van bidonhouders of designpanelen. Het oppervlak valt op door
geanodiseerd zwart aluminium.
DualBattery
Gewoon verder rijden: DualBattery is de perfecte oplossing voor toerfietsers, langeafstandsforenzen, fietsers met bepakking of eMountainbikers.
De combinatie van twee Bosch-accu’s levert tot 1.000 wattuur en kan
worden samengesteld uit willekeurige accucombinaties* van fabrikanten.
DualBattery kan ook worden gecombineerd met PowerTube. Het systeem
schakelt bij het laden en ontladen intelligent over tussen de beide accu’s.
DualBattery is geschikt voor lange routes en hoge belasting.
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De eBike-accu

Pendelen met de eBike

Anode

Energie-inhoud
Lithium-ionen
Elektron
Grafiet
Lithium-ionenstroom
Elektrische stroom

Werking van een lithium-ion-accu
Bij het ontladen gaan de lithium-ionen naar de positieve
elektrode. Tegelijkertijd drijven de elektronen in de
externe stroomkring de eBike-aandrijving aan. Bij het
laden vindt een omgekeerd proces plaats.

Levensduur
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De afstand die een eBike-accu
tijdens zijn levensduur kan
afleggen bedraagt wel 1½ keer
de omtrek van de aarde.

Toepassingsgebieden van de
lithium-ion-accu

Een eBike-accu heeft
evenveel vermogen als
iPhonebatterijen.

75

De eBike-accu van Bosch bevat
40 lithium-ion-cellen en levert
afhankelijk van de uitvoering tussen
300 Wh en 500 Wh energie.

Energieverbruik

1

2,75 €

*Brandstofprijs: € ⌀ 1,35; groene stroom: € 0,30/Kwh

Kathode

De energiekosten* voor 25 km
bedragen bij een auto circa € 2,75
en voor een eBike ongeveer € 0,06.

Met de energie die nodig
is om een eBike-accu volledig
op te laden, kunt u vijf liter
water koken.

3 kg

0,06 €

Gewicht
De accu’s van Bosch behoren tot
de lichtste eBike-accu’s op de
markt en wegen ongeveer 2,5 kg.
Waardevolle grondstoffen
worden hergebruikt.

Het slimme battery management system van Bosch
regelt de laad- en ontladingsfunctie van de accu
en beschermt de cellen tegen overbelasting.

Hergebruik
eBike-accu’s worden door dealers
gratis ingenomen en naar de
recycling gestuurd.

!

Daarom is het belangrijk om
accu’s die op of kapot zijn terug
naar de dealer te brengen.

Bronnen: ADAC-accutest; Apple Inc.; Duitse rijksinstantie
voor het milieu; handboek lithium-ion-accu’s

De accu vormt de energiebron van de eBike. Deze voorziet de elektromotor van elektrisch vermogen dat nodig
is voor de ondersteuning bij het fietsen. Maar hoe werkt een lithium-ion-accu eigenlijk? Waar worden ze verder
nog gebruikt? En hoeveel vermogen levert een eBike-accu? De antwoorden staan in deze infographic.
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Verzorging van eBikes
Weg met het vuil. Dat is het credo na menig eBike-tour, met name in de herfst en
de winter. Maar hoe verzorg je eigenlijk een eBike? Welke voorbereidingen moet je
treffen? En waar moet je speciaal in de winter op letten? Bosch-adviseur Harald
Sterzl geeft antwoord.

Hoe kan ik het beste mijn eBike
verzorgen?
Harald Sterzl: Dat ligt eraan hoe vuil
hij is. Water is in elk geval nooit
verkeerd, zolang het niet uit een
stoomapparaat komt. Met hoge
druk de componenten van een
eBike te lijf gaan, is uit den boze,
want dan kan er water in de lageringen van de motor, de naven of
de achterconstructie doordringen.
Welk reinigingsmiddel mag ik daarbij
gebruiken?
Harald Sterzl: Fietsshampoos en -onderhoudsmiddelen uit de vakhandel worden
aanbevolen, omdat deze de kunststof en
afdichtingen niet aantasten. Ook zeepsop of
afwasmiddel kunnen worden gebruikt. Deze
moeten echter niet te agressief zijn of te sterk
ontvetten.
Hoe vaak moet een eBike worden gereinigd?
Harald Sterzl: Het beste is na elke eBike-tour,
zodat het vuil zich niet vastzet. Eigenlijk zo vaak als
16

mogelijk en nodig is. Maar het is ook belangrijk
om corrosie tegen te gaan, bijvoorbeeld na
tochten langs de Noordzee of Oostzee.
En welke voorbereidingen moet ik treffen
voordat ik de eBike ga wassen?
Harald Sterzl: Neem in elk geval de accu eruit
en verwijder zo mogelijk alle displays. Vast
gemonteerde displays zoals onze Purion of
afstandsbedieningstoetsen waarmee het systeem
van de eBike wordt bediend, moeten met een
doek of met folie worden afgedekt.
Wat moet je doen als er water in de accuhouder
terechtkomt?
Harald Sterzl: De houder is zo gemaakt, dat water
kan weglopen en de contacten kunnen drogen.
Hiervoor moeten de houder en het gebied
rond de stekker schoon worden gehouden. De
contacten zijn voorzien van een laag, die het
oppervlak beschermt tegen corrosie en slijtage.
Zo nodig kan af en toe batterijvet of technische
vaseline worden gebruikt.

Maak een eBike bij voorkeur na elke rit schoon,
zodat het vuil zich niet kan vastzetten. Eigenlijk zo
vaak als mogelijk en nodig is.

Moet ik de ketting van een eBike vaker
invetten dan bij een fiets zonder elektrische aandrijving?
Harald Sterzl: Dat hangt helemaal af van het
gebruik. In principe niet meer en niet minder.
Een ketting slijt vooral wanneer de fiets op
het terrein rijdt of wanneer te ruw wordt
geschakeld.
Waar moet ik de ketting invetten –
bij het voortandwiel of achter?
Harald Sterzl: Geen van beide. Bij smeermiddelen moet erop worden gelet dat de
remschijven niets meekrijgen of het tandwiel
vastkleeft. Sproei dus bij voorkeur waar de
ketting vrij loopt. Verwijder overtollig vet met
een lap of een zachte doek.

Over Harald Sterzl
Harald Sterzl heeft vijf jaar ervaring in de fietsvakhandel, werkte 12 jaar bij een internationale
fietsfabrikant, als laatste als hoofd afdeling
Service en is inmiddels vier jaar technisch
vertegenwoordiger van Bosch eBike Systems.

Wat moet ik doen om mijn eBike winterklaar te maken, wanneer deze enkele
weken of maanden niet gebruikt wordt.
Harald Sterzl: De eBike moet schoon en licht
ingevet zijn, ook de ketting en de vrije alu
minium onderdelen zou ik op die manier met
onderhoudsmiddelen behandelen. De accu
en de display moeten worden verwijderd
en droog en bij kamertemperatuur worden
bewaard, bij voorkeur tussen nul en 20 graden. Het is belangrijk dat de accu daarbij nog
een lading heeft van 30 tot 60 procent.
En als ik ook in de winter met de eBike
erop uit wil?
Harald Sterzl: Ontdoe de fiets na terugkomst
van het zout van opgespat water of sneeuw
en laat alles goed drogen. Maak je geen
zorgen, eBikes kunnen wel tegen een stootje.

5 tips voor juist onderhoud
van eBikes:
1. V
 erwijder vóór het reinigen de accu en
displays of dek ze in elk geval met een
doek of folie af.
2. Gebruik fietsshampoo, borstels en
een zachte spons en in geen geval een
stoomapparaat of hogedrukreiniger.
3. Let er bij het invetten van de fiets
ketting op dat er geen smeermiddel
op de schijfrem terechtkomt.
4. Maak de eBike regelmatig schoon en
wacht niet totdat grof vuil zich heeft
vastgezet.
5. Voer na het wassen een korte check
van de werking uit: is de accu goed
ingestoken? Werkt de aandrijving naar
behoren? Reageert het systeem goed
op het drukken op knoppen?
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Op reis met de eBike
De combinatie van ontspanning en training is voor veel mensen de perfecte vakantie.
Reizen met de e-bike wordt steeds populairder. Bosch eBike Systems heeft een aantal
belangrijke tips samengesteld om zo comfortabel mogelijk te reizen. De conclusie:
met een optimale voorbereiding kunnen fietsers rekenen op een uiterst geslaagde
reis met hun e-bike.

Volledig opgeladen
Er zijn handige opladers voor mensen
die onderweg zijn, zoals de Bosch
Compact Charger. De oplader
weegt slechts 600 gram en
past perfect in een zadeltas of
kleine rugzak. Met twee ampère
laadstroom zorgt de Compact
Charger ervoor dat de batterij
volledig opgeladen blijft, zelfs op
langere tochten.

De Bosch batterijen
moeten altijd veilig in
de auto worden bewaard
tijdens het vervoer.
Tips voor transport
eBike enthousiastelingen wordt geadviseerd
om een achterop gemonteerd draagsysteem te
gebruiken om hun fietsen te vervoeren. De Bosch
batterijen moeten echter altijd veilig in de auto
18

Altijd op het juiste pad
De weg kwijtraken kan frustrerend zijn.
eBikers wordt daarom geadviseerd om een
betrouwbare gids mee te nemen: met Nyon,
de boordcomputer van Bosch eBike Systems,
kunnen routes gemakkelijk vooraf worden
gepland. Tijdens de reis navigeert Nyon niet
alleen, maar worden er ook betrouwbare
gegevens over je conditie verzameld.

worden bewaard tijdens het vervoer. Belangrijke
opmerking voor lange reizen: eBike-accu’s zijn
geclassificeerd als gevaarlijke bagage en mogen
in de meeste gevallen niet mee aan boord in vlieg
tuigen worden genomen. Mogelijke alternatieven
zijn verzending vooraf via zee of lucht.
Nyon eBike-boordcomputer
Voorkomen is beter dan genezen
Effectieve diefstalpreventie: U-locks hebben een
solide reputatie. Uit tests blijkt dat ze één van de
meest veilige sloten zijn.
Een voorsprong
Ingeblazen helmen bieden betrouwbare bescherming. De schuimvoering aan de binnenzijde van
de helm is ‘ingeblazen’, terwijl de externe schelp
de fabrieksvorm blijft behouden. Let als koper op
de testzegel: DIN EN 1078 (CE).
Geen problemen in nat weer
Voor afreis op een fietsvakantie is het aan te
raden om een waterdichte jas of broek aan te
schaffen, of een grote cape. Dit zorgt voor goede
bescherming bij lichte regenval zonder dat het
nodig is om op te houden met fietsen.

Eerste hulp voor je fiets
Een reparatieset, reserveband, doek en
noodzakelijk gereedschap in een mini-set zijn
essentiële onderdelen voor elke reis.
Altijd voorbereid
Een aantal onmisbare zaken voor elke
eBiker: pleisters, verband, desinfectiemiddel
en wegwerphandschoenen die praktisch
zijn voor reparatiewerkzaamheden. Met
daarnaast, afhankelijk van de regio en de tijd
van het jaar, zonnebrandcrème, muggenspray
en verkoelende gel.
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Veilig transport
van eBikes
Een reis, een tocht of een verhuis voor de boeg en u wilt uw eBike meenemen?
Afhankelijk van het vervoersmiddel gelden voor het transport verschillende
voorschriften. Bosch eBike Systems zet de belangrijkste informatie en enkele tips
hieronder op een rijtje.

markering. Uw transportfirma geeft hierover
advies. Accu’s mogen door particulieren
enkel onbeschadigd worden verzonden. Open
contacten moeten met kleefband worden
afgedekt en de accu moet zo worden ingepakt
dat ze niet kan bewegen in de verpakking.
Wie zeker wilt zijn dat de accu correct wordt
vervoerd, kan zich wenden tot de vakhandel,
waar geschikte verpakkingen verkrijgbaar zijn.

3
1

Met de auto
Wie zijn eBike als private
gebruiker met de auto wilt ver
voeren en daarvoor in het voertuig
te weinig plaats heeft, kan zoals bij
een gewone fiets ook een bagagerek
gebruiken. Houd echter rekening
met het volgende: Elektrische fietsen
wegen meer en hebben een frame dat
vaak groter is dan dat van gewone fietsen
zonder elektrische ondersteuning. Een op
de trekhaak gemonteerde bagagedrager
vergemakkelijkt het laden. Houd rekening
met de maximale belasting, deze varieert
tussen 50 en 100 kilogram. Wie zijn eBike met
een drager op de auto wilt vervoeren, moet
rekening houden met de toegestane dakbelasting.
In de regel geldt: “Bij het vervoeren van de eBike
met een draagsysteem, eerst de accu verwijderen
20

en veilig in de auto opbergen. Hetzelfde geldt
voor een afneembare boordcomputer. Zo lopen
onderdelen geen schade op. Bij de Drive Unit is
het raadzaam waterdichte beschermhoezen aan
te brengen voor de rit. Deze zijn verkrijgbaar in
de vakhandel”, verklaart Tamara Winograd, hoofd
marketing en communicatie bij Bosch eBike
Systems.

2

Met een koerier of pakketdienst
Bij transport door commerciële gebruikers of
derden (bijv. luchttransport of expeditiebedrijf)
moet de gebruiker rekening houden met
verschillende vereisten op vlak van verpakking en

Met de trein
In treinen met fietsafdeling is het transport
van eBikes (tot 25 km/h) meestal niet ingewikkeld. Gewoon zorgen voor een
fietsticket, de eBike veilig vastmaken in
het fietsgedeelte en plaatsnemen in het
passagiersgedeelte. Op langere trajecten in
IC- en EC-treinen is een plaatsreservering
voor de eBike nodig. U kunt geen fietsen
meenemen in de ICE. Bij S-Pedelecs gelden
speciale regels, u kunt ze bijvoorbeeld niet
meenemen in treinen van de Deutsche Bahn.

4

Regionaal vervoer
Bij regionaal openbaar vervoer, zoals de
S-Bahn, kunt u fietsen meenemen als u
een fietsticket koopt. In sommige regio’s
mag u fietsen niet op bepaalde tijdstippen
meenemen. De regionale verkeersraden
informeren u hierover.

5

Onderweg met een touringcar
Tegen een meerprijs kunt u fietsen in de
regel meenemen in de touringcar. Maar het
aantal plaatsen is beperkt. Hier geldt: op tijd
reserveren. Niet elke busmaatschappij neemt
overigens eBikes mee. Informeer voor uw reis
bij de betreffende busmaatschappij.

6

In het vliegtuig
Transport van een eBike-accu in passagiersvliegtuigen is verboden door de lucht
verkeersvereniging IATA. Wie zijn eBike toch
wilt meenemen naar een verre bestemming,
kan dit per vrachtvliegtuig doen. Daarbij
moeten accu’s afzonderlijk als gevaarlijke
goederen verpakt en voor transport gecertifi
ceerd worden. Veel maatschappijen bieden
echter ook de mogelijkheid om de eBike
zonder accu mee te nemen in het passagiersvliegtuig. U kunt meestal een eBike-accu ter
plaatse in de handel huren. U kunt natuurlijk
vooraf ook op zoek gaan naar verhuurders
van eBikes in uw vakantiebestemming. Zo
staat niets in de weg van eBike-rijplezier, ook
tijdens uw vakantie.

“Wie zijn eBike in de trein wilt meenemen,
moet er rekening mee houden dat de weg
naar het perron niet overal zonder obstakels
verloopt. U moet ook tijd voorzien voor het
in- en overstappen. Als u tijdens de treinrit
niet in de buurt bent van uw eBike, is het
raadzaam de boordcomputer en de accu te
verwijderen en de componenten veilig bij uw
zitplaats te bewaren,” aldus Winograd.
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10 redenen
voor een eBike

5

eBiken komt eraan. Jong of oud, stedelijk of sportief – met elektrische rugwind rijdt
men relaxter, langer, frisser. Een nichebeweging is een trend geworden: Intussen
zijn 3,8 miljoen eBikes onderweg op de Duitse wegen. Het loont om over te
stappen op de eBike. Waarom dat zo is en hoe de eBike mensen meer verbindt
dan scheidt, leest u hier.

1

Het milieu is blij
Met name in het dagelijks gebruik
ontzien eBike-rijders het milieu.
De helft van alle autoritten is
niet langer dan vijf kilometer.
En volgens het Federaal milieu-
agentschap liggen de CO2-emissies
bij een personenauto rond veertig
keer hoger dan bij een fiets met elektromotor. Wie voor de korte ritten dus
in plaats van op het gaspedaal te trappen
op de eBike stapt, ontziet het milieu – en
is bovendien stil en economisch onderweg.

2 Gisteren was er tegenwind
Wie heeft zich bij steile bergen, striemende
tegenwind niet al eens wat ondersteuning bij
het fietsen gewenst? Een onzichtbare “hand”,
die zacht duwt. Starten op een helling of steile
beklimmingen, die nagenoeg moeiteloos lukken.
Bergen, die geen hindernis meer zijn. Tegenwind,
22
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ligt onder 25 kilometer, bijna iedere tweede
Duitse forens rijdt zelfs minder dan tien
kilometer naar het werk. eBikes zijn voorbestemd voor deze afstanden.

die nauwelijks een rol speelt. De eBike maakt
het mogelijk.

Opluchting, ontspanning, extra
stuwkracht
Dankzij de gelijkmatige, instelbare ondersteuning door het eBike-aandrijvingssysteem
is de eBike geschikt voor training of weer
beginnen na een blessure. Bovendien
voorkomt de aandrijving te sterke belastingen
in knie en bovenbeenspieren. Dat ontziet
gewrichten, banden en pezen. U wilt gezond
en fit zijn, uw welzijn verbeteren? De eBike is
een stap in de juiste richting.

U wilt gezond en fit zijn,
uw welzijn verbeteren?
De eBike is een stap in de
juiste richting.

3

Houdt fit, maakt mobiel.
Elektrische fietsen zijn alleen iets voor de
gezelligen en de comfortabelen? Klopt niet! Want
ondanks elektrische ondersteuning gaat het
alleen vooruit, als de eBiker op de pedalen trapt.
En hoe sterk de elektromotor ondersteunt, beslist
iedereen zelf. Studies tonen aan, dat eBikers
meer fietsen en bovendien duidelijk langer dan
conventionele fietsers. Dus: Op de fiets met
elektrische rugwind – ongeacht of het comfortabel is, of sportief.

4

Perfect om te pendelen
Wie bij de rit naar het werk in beweging wil
blijven, kiest een ander zadel. Met de eBike is
men sportief onderweg. Een blik op de statistiek
toont aan: Er zijn 30 miljoen fietsers in Duitsland.
De weg naar het werk van 25 miljoen daarvan

6

Ra(a)dgever
Geen zin in discussies en “gemopper”?
Geen zin in onenigheid? Wanneer mensen
met verschillende fysieke omstandigheden
en wensen samen op tour gaan, kantelt snel
de stemming. Een kleine motor kan daar
uitstekende diensten leveren: De elektrische
ondersteuning compenseert prestatie
verschillen, brengt mensen weer samen. Zo
wordt de gezamenlijke tour tot een belevenis
die vrolijk maakt: op meer!

7

Rijden met een eBike is de
moeite waard:

Ontziet de portemonnee
Elektrofietsen zijn zowel in de aanschaf
alsook in het onderhoud duidelijk voordeliger
dan personenauto’s. Benzinekosten,
verzekering, belasting of parkeergeld?
Geen. Zo liggen de energiekosten voor een
auto met benzinemotor per 100 kilometer
tegenwoordig op rond 12,00 Euro, met de
eBike op ongeveer 0,25 Euro. Uitgespaard
geld. Al plannen?

8

Plezierfactor
eBikes ontnemen de fietser de moeite en
vergroten het plezier. Met de elektrische
ondersteuning rijdt de eBiker veel anderen
ontspannen voorbij. De eBike is bij afstanden
tot en met vijf kilometer vaak het snelste
vervoermiddel in het stadsverkeer – en men
blijft daarmee ook tot tien kilometer langen
wegen zorgeloos de personenauto bij.

De elektrische
ondersteuning compenseert
prestatieverschillen,
brengt mensen
weer samen.

100 km

100 km

0,25 €

12 €

9

Mobiliteit puur
Interlokaal verkeer? Met de eBike geen
probleem. Op de elektrische fiets naar
het station, met de trein verder, dan met
openbaar vervoer of een leen-eBike naar de
bestemming. Met elektrofietsen is men snel
en flexibel. Afstanden worden makkelijk overwonnen, de actieradius vergroot zich. Met
name in de stad gaat het met de elektrische
rugwind snel. De eBiker laat files achter zich
en de zoek naar een parkeerplaats is voorbij.

10

Er is voor iedereen iets bij
De markt biedt steeds meer modellen
en varianten: eBikes met topsnelheden
tot 25 km/h of 45 km/h. Fietsen met een
elektrische aandrijving zijn er voor gebruik
in de stad of op het platte land, voor touren
in de vrije tijd, of voor ambitieuze bergtop
bestormers. Het aanbod is veelzijdig – voor
ieder eBike-type het passende wiel. Wat
blijft: De pijn van het kiezen.
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