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I Uphill Flow: Freestyler Ryan Howard  

(bagest på fotoet) på et trail i Kamloops  

i provinsen British Columbia i Canada.  

Læs mere >> s. 42



 

Tamara Winograd, 

Vice President Marketing, Communications og 

Brand Management, Bosch eBike Systems
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Med venlig hilsen 

Hvordan vil fremtidens byer se ud? Hvordan vil vi kombinere hverdagen, 
arbejdet og fritiden? Og hvordan vil vi bevæge os fremad om ti eller tyve år? 

Jeg er overbevist om, at mobilitet også i fremtiden vil spille en afgørende  rolle i 
vores liv. Den vil blive nytænkt og levet på en anden måde, den vil være elektrisk, 
automatisk, online og personlig.  Mobilitet, som opfylder menneskets behov for 
sikkerhed, bæredygtighed og sundhed. Og eBiken – der allerede i dag er tæt 
forbundet med disse værdier – vil i høj grad præge måden vi kommer frem på i 
morgen. Det sørger innovative digitale teknologier selvfølgelig også for. De gør  
Pedelec-oplevelsen rigere og åbner helt nye muligheder. De er det afgørende 
element for vores mobile fremtid i en verden, der er forbundet. eBiken indstiller 
sig automatisk på brugerens individuelle behov og kommunikerer med andre 
trafikanter og hele omverdenen. På denne måde bliver mennesker mere fleksible, 
mere sikre og mere afslappede, når de er på farten. 

Hos Bosch eBike Systems driver vi udviklingen af den intelligente eBike – for en 
ny definition af mobilitet – på den daglige vej igennem byen og på spændende 
ture ud i landet og op i bjergene.  Vi glæder os til at videreudvikle det digitale 
og bæredygtige mobilitetsskift sammen med jer.
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eBike Passion
Rejsefeber Opdage nye mål med eBiken

Wien På tur igennem Europas grønneste metropol

Sådan bliver træning en fornøjelse eBiken som "personlig træner"

Krydsning af Alperne i Flow Eventyrtur med eMountainbike

En bike, et mål og stort mod 5 sportsudøvere udvider deres aktionsradius

For godt til affaldsspanden Bekæmpelse af madspild i Milton Keynes  

Bæredygtighed, som bringer os fremad Trafik med lille fodaftryk

Sådan kører vi i morgen 3 visioner for den urbane mobilitet 

eBike-system og produkter 2022
Køresjov med system 5 gode grunde til en eBike 

Hvilken eBike-type er du? Orienteringshjælp før købet 

Det intelligente system Online-systemgenerationen 

Drive Units Stærke motorer til eBikes

Køretilstande Den optimale understøtning for enhver eBiker 

Displays Intelligens i styret 

Apps Forbundet med verden, når du er på farten

Batterier og opladere Stor rækkevidde, hurtig opladning

eBike Protect Innovative løsninger for endnu mere sikkerhed

Service er mere end blot et løfte Problemfri eBiking hele vejen rundt
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„ALLE BØLGER ER FORSKELLIGE, 

OG NÅR JEG BLIVER ÉT MED

EN BØLGE, FØLER JEG MIG FRI, 

DET ER DEN RENE EUFORI“

Pauline Ado, historien om den professionelle surfer >> s. 44 
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Stadigt flere mennesker kører på eBike. 
Destinationer, som tidligere var næsten umulige  
at nå, kommer inden for rækkevidde med en 
elmotor. eBiken er ved at ændre vores liv, hvad 
enten det er i byen på vej fra A til B, som 
transportmiddel, som rejseledsager eller som 
sportscykel, hvormed alle kan opleve den særlige 
eBike-Flow på vej op ad bjerget. De følgende 
storys viser, hvorfor eBiken vækker så stor 
passion, hvor alsidig den er – og hvilke oplevelser 
nye digitale løsninger giver mulighed for. 

eBIKE 
PASSION
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REJSE-
FEBER
Motion og afslapning: Den perfekte kombination  
for mange. Derfor bruger flere og flere mennesker 
eBikes, når de er på ferie. Dette holder dig i form  
og giver dig mulighed for at tage på nye oplevelser.  
Lad os se på, hvor let det er at rejse.
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Glædefølelse på bjergtoppen: Sissi (til venstre) og Kathi Kuypers tager en pause på deres eBike-tur.
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„INDEN REJSEN SPEKULEREDE JEG PÅ:   
 KAN VI VIRKELIG GENNEMFØRE DET?“

  Kathy Kuypers, dirt jumper-kører

                     et har aldrig været nemmere 
at rejse end ved hjælp af en eBike. Det ople-
vede Kathy og Sissi Kuypers' i Alperne. 

Kathy, 31 år, der er en professionel dirt jumper, 
gennemførte styrkeprøven sammen med sin 
mor Sissi på 59 år. To generationer, to eBikes, 
én stor passion – fornøjelsen ved at træne 
i naturen. Og en stor målsætning for øje: 
Krydse de schweiziske alper på Haute-ruten 
i kantonen Valais, fra Vercorin til Zermatt. 
Hvilket betød: Flere tusinde højdemeter på tre 
dage. Selv for den erfarne cykelrytter Kathy 
er det en udfordring. »Inden rejsen spekul-
erede jeg på: Kan vi virkelig gennemføre det?«  
 
Ligesom mor og datter Kuypers styrer flere 
og flere mennesker mod nye destinationer. 
De søger efter små og store oplevelser med 
henblik på at nyde naturen på afstand af byens 
travlhed. Dertil er eBiken cykeltypen, der lover 
en masse medvind og giver mulighed for at 
mestre ujævne skråninger og stejle bjergop-
kørsler. Når du kører på en eBike er det som 
at cykle i en anden dimension. Hen over bjerge, 
langs floder og søer, på glat eller groft underlag 
– med et elektrisk drev kan du opdage mange 
rejsedestinationer på to hjul. 

Cykelrejser er populære
Ifølge skøn fra cykelforeninger såsom Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) 
steg antallet af korte rejser på cykel med  
40 procent i det forløbne år. I dag bruger 
en tredjedel af alle cykelrejsende allerede en 
eBike. Dette giver mange fordele, mens du 
er undervejs.

•  Mere behagelig fremdrift ved  
hjælp af elektrisk drev. Dette giver  
tilstrækkelig kraft, til at tackle 
modvind og bjerge.   

•  Større frihed ved at have store 
rækkevidder til rådighed. Afhængig  
af rute og batteri er afstande på 
langt over 100 kilometer mulige. 

•  Overvindelse af lange afstande uden 
at komme fuldstændig gennemsvedt 
frem til din destination.

•  Takket være eBike kan både par eller 
grupper med forskelligt præstation-
sniveau bedre tage på ture sammen.

•  Vigtig sideeffekt: eBikere beskytter 
miljøet og sparer samtidig penge. 
Elomkostninger for 100 kilometers 
kørsel på cykel er ca. 15 cent 
sammenlignet med ca. 15 euro i bil.

D
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Afslappet ved bjerget: Kathi Kuypers (til højre) med sin mor Sissi.

Lad os komme igang! Sissi og Kathy Kuypers er klar til turen i Alperne.
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INDEN DE STARTER, OPSTÅR SPØRGSMÅLET:  
ER BATTERIETS OPLADNING TILSTRÆKKELIG TIL 
DEN PLANLAGTE TUR?

Så langt så godt: Cykelstien, der næsten er uden stigninger, fører langs  

Donau gennem maleriske landskaber og i alt 10 europæiske lande over en 

strækning på 2 850 kilometer.

Feel the Flow  eBike Passion



Altid med strømmen
Mange europæiske rejsedestinationer har 
for længst tilpasset sig eBikens popularitet. 
Hoteller, sommerhuse og restauranter tilbyder 
ladestationer langs ruterne. Ved hjælp af 
disse kan batteriet nemt oplades, og eBiken 
er dermed klar til den næste etape. Regionen 
i de østrigske alper omkring Kitzbühel, der er 
et af de største sammenhængende eBike-om-
råder i verden, er særlig attraktiv. Uanset om 
det er langs Loire i Frankrig eller Adige i det 
italienske Trentino, ved Gardasøen eller i 
belgiske Flandern: Cykelruter indbyder dig 
til eBiking overalt. 

Hvad skal jeg tage i betragtning, hvis jeg har 
besluttet mig for at foretage en rejse på eBike? 
 
God planlægning, og du er altid i nærheden 
af opladningsnetværket 
En god ruteplanlægning hjælper med at 
udvælge den rette tur og forberede sig opti-
malt. I forbindelse med planlægningen er 
eBike-cykelcomputere nyttige. Ved hjælp af 
apps såsom eBike Connect og Connect Portal, 
kan eBikere som et alternativ nemt fastlægge 
deres rejse hjemmefra og ligeledes ændre den 
spontant i løbet af rejsen. Undervejs har du 
mulighed for at bruge dine egne apps såsom 
komoot sammen med løsninger fra Bosch. 

Inden det går løs, står eBikeren over for det 
vigtige spørgsmål: Er batteriets opladning 
tilstrækkelig til den planlagte tur? Eller skal 
jeg planlægge en opladning i løbet af turen? I 
den situation hjælper rækkeviddeassistenten 
og en nærstudering af batteriopladnings-
stationernes netværk.  

Range assistant: 

bosch-ebike.dk/raeckvidde

Turisme:

bosch-ebike.com/tourism
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Ud i vildmarken: Tag afsted og oplev naturen – med 

eBiken kan du komme længere omkring på en cykeltur. 

Rækkevidden kan være langt over 100 kilometer.
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Hvor sikkert er det at parkere din eBike, 
når du er undervejs? Så snart eBikeren 
fjerner cykelcomputeren med netværksad-
gang, deaktiverer han motorunderstøtning 
ved hjælp af premium-funktionen Lock. 
 
Hvad kommer dernæst? 
Mange eBikere vil gerne gense, hvilken rute 
de faktisk lige har gennemført, når de 
kommer frem til deres destination. Med 
eBike Connect-app informeres de hurtigt 
om kørsels- og fitnessdata. De kan også 
dele resultaterne med fællesskabet og 
venner ved hjælp af appsene komoot og 
Strava. Det motiverer – og giver glæde 
inden den næste rejse.

Bliv på sporet
Det er dejligt at rejse, når man helt 
afslappet kan lade nye indtryk synke ind. 
Med henblik på at holde kursen ved hjælp 
af navigation giver eBike-cykelcomputere 
med netværksadgang mulighed for at tilgå 
gratis kort over hele verden. En yderligere 
fordel: Kortene er også tilgængelige, når 
der undervejs ikke er nogen forbindelse 
til internettet. På denne måde har eBikere 
flere muligheder og er altid på rette spor. 
Kortmateriale indeholder forskellige 
oplysninger om hoteller, restauranter og 
offentlige seværdigheder. 

Et kig på cykelcomputeren er også umagen 
værd: Rækkeviddeoplysningerne angiver 
under kørslen, om destinationen kan nås 
med batteriets resterende opladning.  

Hold kursen:  

Cykelcomputeren 

Nyon navigerer  

til destinationen  

og hjælper med 

ruteplanlægning.
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Matterhorn i sikte

Ruten »Family & Friends « 
Haute Route byder på  

en betagende udsigt i 

schweiziske Valais. 

Længde: Ca. 140 km

Etaper: 3

e-alps.com/en

Hen over bjergene
Groft underlag, stejlt 

terræn: Netop i bjergene 

fremviser eBiken sit  

fulde potentiale.

Transalp 

Via Claudia Augusta fra 

Sydtyskland til Italien  

er også velegnet til  

familier på eBikes. 

Længde: Ca. 500 km

Etaper: 5-6

viaclaudia.org/en

Pilgrimsrejse på cykel 

Naturskøn rute fra  

Lissabon via Porto  

til Santiago de  

Compostela.  

Længde: 590 km

Etaper: 7-9

bikemap.net

4 5 6

7

Strand og stauder

En varieret rute mellem 

Groningen og Zeeland med 

klitter og blomstermarker.  

Længde: Ca. 360 km

Etaper: 4-5

komoot.com/user/ 
bosch/collections

8

Op på den store klinge 

Den nye »BergeSeen eTrail « 
forbinder mange søer i 

Salzkammergut i Østrig. 

Længde: 630 km

Etaper: 10

salzkammergut.at/en/
bergeseen-etrail

9

I kulturens fodspor

Nydelsesrute fra  

København til Louisiana 

Museum of Modern  

Art langs havet. 

Længde: 36 km

Etape: 1

visitdenmark.dk

Hav og søer
Med eBiken har du  

altid medvind – selv  

når brisen blæser  

dig ansigtet.

DRØMMETURE
Op på eBiken, parat, start! Ni ruter i Europa, der er en fornøjelse at følge – fra den iberiske halvø til Skandinavien.

Langs Donau 

Vild natur og livlige 

metropoler: Lige så 

forskelligartet som de  

10 lande, som Donau 

flyder igennem. 

Længde: 2850 km

Etaper: Ca. 30

utracks.com/ 
Danube-Cycle-Path

By, land, flod
Hvorfor ikke opleve  

alt på én rejse? Man  

har mange muligheder  

med eBiken.

Gennem Flandern 

Den smukke rute fører 

gennem den nordlige del 

af Belgien fra Antwerpen i 

naturreservatet 

omkring Brabant.  

Længde: 58 km

Etape: 1

komoot.com/user/ 
bosch/collections

Slotstur 

Afslappet rundtur 

fra Tours gennem  

Frankrigs have med  

slotte ved Loire. 

Længde: Ca. 300 km

Etaper: 5-6 

biking-france.com

1 2 3

6
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Fremhævede 
produkter

Nyon 

Du kan planlægge dine ruter 

på online-portalen eBike 

Connect og overføre dem til 

cykelcomputeren Nyon. 

Brugere af Nyon kan vælge 

mellem et stort antal 

cykelture på online-portalen, 

og de kan ligeledes importere 

ruter fra komoot. 

Altid opladet 

Tip og tricks om  

batteriet mens  

du er undervejs.   

bosch-ebike.dk/batteriguiden

side 78

Få fat i din værdikupon nu, og oplev endnu flere ture.  

Med værdikuponen fra komoot kan du vælge en regionspakke én gang  

og downloade den gratis: Den indeholder bl.a. stemmnavigation, offline-

kort og eksport af ture til din GPS-enhed.

bosch-ebike.com/nyon 

side 75
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Det anerkendte tidsskrift  
„The Economist“ har to gange  

i træk kåret Wien som  
verdens bedste by at leve i. 
Men metropolen ved Donau 
har meget mere at byde på 

end smukke bygninger og  
et rigt kulturliv. Byen er på  

vej til at blive et grønt  
udstil ingsvindue, hvor man 

massivt ønsker at fremme  
den miljøvenlige mobilitet.  
Et tur med indbyggere fra 

Wien, der oplever deres by  
på to hjul. 

W
I
E
N
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Udforsker på to hjul: Som her i det nybyggede område  

i Nordbahnhof-kvarteret (foto til højre) cykler arkitekturentusiast  

Oliver Oth igennem Wien på udkig efter spændende fotomotiver.

„MED MIN eBIKE  
  HAR JEG OPDAGET 
  HELT NYE SIDER  
  AF BYEN“

 1918 /



    ødested Prater. Forlystelses
parken med de mange attraktioner og pariserhjulet, der 
kan ses på lang afstand, er i dag et vartegn for Wien. 
Og det perfekte udgangspunkt for en cykeltur med  
Oliver Oth, hobbyfotograf og passioneret eBiker. Han 
tager os med på en eBiketur igennem sin by. 

År efter år indtager Wien en førende plads på populari
tetsskalaen hos både tilrejsende og indbyggere. Tids skriftet 
„The Economist“ har to gange i træk kåret metropolen 
som verdens bedste by at leve i. Det skyldes ikke alene 
byens særlige charme, den barokke arkitektur og de stil
fulde kaffehuse. Wien med sine 1,9 millioner indbyggere 
er den europæiske storby, der kan fremvise den største 
andel af grønne områder pr. indbygger. Skove, vinmarker, 
haver og parker udgør næsten 50 procent af byens areal. 

Men hvor sjovt er det at udforske denne by på cykel? Der 
er vel ikke nogen, der bedre kan bedømme det end de 
mennesker, der hver dag tager cyklen, på vej fra A til B, til 
kontoret, til børnehaven – eller på udkig efter nye sider af 
byen. Ligesom Oliver Oth. Den 47årige udforsker byen på 
to hjul og strejfer i sin fritid igennem Wien på sin eBike, 
altid årvågen og altid på udkig efter nye fotomotiver. 

Vi lægger forlystelsesparken bag os og kører i retning mod 
„Viertel Zwei“, et af de nye bolig og kontorområder. Lige 
ved siden af travbanen finder vi her et bolig og kontoro
mråde med moderne glasbetonfacader, som er åbnet op 
med springvand, voldgrave og grønne områder. Kontraster, 
som Oliver Oth elsker dem. Han har fokus på arkitektur og 
natur, og begge dele finder han nok af i denne by. „Med 
min eBike kan jeg tilbagelægge store strækninger på en 
dag og opdage afsidesliggende steder til mine fotos.“

Dermed begejstrer den uddannede hotelleder mange 
følgere på Instagram. De sætter stor pris på hans bill
eder, der gør indtryk med deres usædvanlige pers
pektiver eller lyseffekter. Oliver Oth finder også spæn
dende motiver i DonauCity, den nye bydel på den 
anden side af floden. Cykelstien dertil, fra 2. distrikt over  
Reichsbrücke, har brede spor i begge retninger og giver 
god mulighed for at nyde udsigten. I det fjerne stikker en 
bygning med en skinnende sort facade op. Det er DC Tower 
1, Wiens moderne vartegn, som med sine 250 m tårner sig 
op over Wiens skyline. 

Oliver Oth har rettet sin smartphone mod det andet tårn 
ved siden af, som kun er halvvejs færdigbygget. „Man var 
her ikke lige i en uge, og så er der allerede kommet noget 
nyt.“ F.eks. den nye cykeludlejning med eBikeladestation 
ved Donauinsel, det 21 kilometer lange bælte, der udgør 
et stort rekreationsområde. „Wien er meget grøn“, siger 
Oliver Oth og fortæller om sin seneste eBiketur, hvor han 
kørte fra byen til Wienerwald. En tur på 120 kilometer, 
hvor han via sin COBI.Bikeapp lyttede til en podcast og 
hørte sin yndlingsmusik. „Det gør jeg nogle gange for at 
klare hovedet.“ 

Wien har et cykelstinet på 1654 kilometer. Et imponer
ende tal. Men kommer man også sikkert frem på cykel
stierne? 

På tilbagevejen fra DC Tower 1 igennem trafikken i den in
dre by mærker man, at Wien gør meget rigtigt. Man har 
åbnet rigtig mange gader for modkørende cykeltrafik, 
svingbanerne er adskilt fra biltrafikken, og der, hvor bil
erne kører i to spor, fører beskyttede midterbaner med 
grønt markerede spor igennem den indre by. Kommunen  

M
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„120 KILOMETER OM DAGEN – 

  MED eBIKEN, INGEN SAG“

   Oliver Oth, Hobbyfotograf og eBiker

Klarer lange strækninger: Med motoren Active Line Plus er lange ture heller ikke noget problem.  

Oliver Oth tilbagelægger 7500 kilometer om året med sin eBike.
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„FOR MIG ERSTATTER MIN eCARGO BILEN“

  Angelika Puntigam, psykoterapeut

investerer årligt 27 millioner euro i ud-
bygningen af hurtige cykelruter, sep-
arate cykelstier og ladestationer til 
eBikes. For mere end hver tredje solgte 
cykel i Østrig er nu en eBike. 

Mens eBiken for Oliver Oth er det per-
fekte køretøj til at opdage nye steder 
og dermed nye fotomotiver, bruger 
psykoterapeuten Angelika Puntigam 
en eCargobike som praktisk allround 
transportmiddel i sin hverdag. Om 
morgenen kører hun sine børn i børne-
have på den, og derefter kører hun vid-
ere til sine patienter. 

I en periode brugte hun en cykel uden 
elmotor til sine gøremål. Men det blev 
for anstrengende. „Med min eCargo 
kommer jeg afslappet og bæredygtigt 
igennem byen – og børnene synes, det 
er mindst lige så sjovt som jeg.“ En bil 
kommer slet ikke på tale for den sport-
sligt aktive wiener. „Jeg ville jo overho-
vedet ikke komme hurtigere frem, og så 
besværet med at finde en parkeringsp-
lads. Med min eCargo går turen meget 
nemmere.“  

Også når hun parkerer sin eCargobike, 
føler hun, at det er sikkert, for den er 
udstyret med „Lock“ via en elektronisk 
tyverisikring som supplement til den 
mekaniske lås. 
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Mere end hver 

solgte cykel i Østrig  

er en eBike.

kilometer lang er 

cykelstinettet i Wien.

1654

af wienerne bevæger  

sig rundt til fods, på 

cykel eller med offent-

lige transportmidler.

73%

Selen på: Psykoterapeut Angelika Puntigam kører hver morgen  

sine to børn og bjørnen Muzi i daginstitution med sin eCargobike. 

Derefter starter hendes tur med hjemmebesøg hos patienterne.

3.
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„MIN eBIKE ER FOR MIG DET HURTIGSTE 

 TRANSPORTMIDDEL I BYEN“

  Laura Manschein, marketingchef Østrig 

Stifter: Med projektet „Österreich radelt“ vækker  

Laura Manschein, marketingchef hos Bosch eBike Systems,  

virksomhedernes interesse for eBikes.
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Fremhævede 
produkter

COBI.Bike-app 

Samlet overblik: bl.a. 

hastighed, strækning,  

strøm og vejrdata.

bosch-ebike.com/cobi-bike 

side 76

Lock  

Den elektroniske  

tyverisikring som  

supplement til en  

mekanisk lås. 

bosch-ebike.com/lock

side 81

bosch-ebike.com/activeplus 

side 70

Active Line Plus 

Støjsvag og stærk  

eBike-motor. På sine  

ture understøttes føreren  

af hele 50 Nm.

Angelika Puntigam har bemærket, at sta-
digt flere i hendes bekendtskabskreds 
sadler om til en eBike. En erfaring, som 
også Laura Manschein fra Bosch eBike 
Systems har gjort. 

Med cykelkampagnen „Österreich radelt“ 
støtter hun et landsdækkende projekt, 
hvor virksomheder får stillet eBikes til 
rådighed som testcykler. „De fleste er eft-
er kort tid begejstrede og vil bruge den 
som arbejdscykel“, siger den 26-årige 
marketingchef. 

Når hun kører fra firmaet i Wiens 3. distrikt 
til samarbejdspartnere i den indre by, er 
eBiken hendes første valg. „Strækningen 
langs Donau er optimal, fordi man har rig-
tig god plads og kommer hurtigt frem.“ 
En gang imellem afholder hun og hendes 
kolleger en intern konkurrence: Bilen 
mod eBiken – hvem kommer hurtigst ind 
til byen? „Resultatet“, siger Laura Man-
schein, „er næsten altid det samme: Med 
bilen tager det ca. 25 minutter, med eBiken 
er jeg der 10 minutter hurtigere.“

Denne samme erfaring har også Oliver 
Oth og Angelika Puntigam, der dagligt 
bevæger sig rundt i byen på deres eBike. 
„Den er hurtigere, og man får sig rørt“, 
roser Oth. „Kun når man kører ud af byen, 
støder man undertiden på et kludetæppe 
af cykelstier. Her er der også i Wien po-
tentiale til at gøre mere.“ 
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SÅDAN BLIVER 
TRÆNING EN 
FORNØJELSE

Det er sundt at motionere. Verdenssundhedsorgan
isationen anbefaler 150 minutter om ugen med hen
blik på at styrke det kardiovaskulære system og fore
bygge sygdomme. Det er ikke ensbetydende med, 
at du behøver at svede under øvelserne. Et moder
at aktivitetsniveau er nok til at fremme dit eget vel
befindende. Enhver, der kører på eBike, motionerer 
ikke kun krop og sind, men har også stor fornøjelse 
ud af det. 

Men er eBiking overhovedet forbundet med fysiske 
anstrengelser? Og hvornår er det sport? I sidste ende 
understøttes du af et elektrisk drev, når du cykler. 
Forskere ved universitetet i Basel har sammenlignet 
eBikekørere med cyklister på almindelige cykler. Og 
resultatet var forbløffende: Efter fire uger havde beg
ge gruppers fitnessniveau udviklet sig lige godt. 
 
Ifølge en undersøgelse fra det norske institut for 
transportøkonomi anvender en person, der har en 
cykel med elektrisk støtte den meget oftere og til
bagelægger mere end dobbelt så lange afstande. 
Regelmæssig kørsel på eBike, ifølge konklusionen, 
forbedrer udholdenheden betydeligt. 

Effektiv træning på to hjul. Motion styrker immun
forsvaret, sænker risikoen for hjertekarsygdomme 
med 24 procent, risici for kræft med 16 procent og 
har positive virkninger på blodsukkeret og adrena
linniveauet. Enhver, der kører på en eBike i en time, 

Win-Win-situation: Med eBiken kommer du ikke kun 

hurtigt frem, du holder også formen ved lige.

forbrænder ved normal kørsel i gennemsnit 300 
kalorier. Dette svarer til cirka en halv times løb eller 
30 minutter på en crosstrainer.

Derved har eBike som fitnessapparat en særlig 
fordel: Støtten fra motoren kan reguleres og 
tilpasses førerens udholdenhed og helbredstil
stand. Dette gør en eBike attraktiv selv for dem, 
der ikke er cyklister, og dem, der vender tilbage til 
sporten. Du kan trinvis opbygge en god kondition. 
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Altid forbundet: Med  

COBI.Bike-appen kan kørsels-  

og fitnessdata registreres  

og deles med andre. 

Fremhævede 
produkter

Kiox 

Cykelcomputeren  

giver konstant oplysninger  

om alle vigtige træningsdata  

og viser trædefrekvens, 

kalorieforbrug eller din  

egne resultater. 

bosch-ebike.com/kiox

side 74

Risikoen for hjertekar- 

sygdomme falder med 24 %  

ved motionen du opnår på eBiken.

Du forbrænder 300 

kalorier ved ca. én times kørsel 

på en eBike.

eBike er det hurtigste  

transportmiddel over  

en strækning på op til  

kilometer.

Mere fitness, mere tid. Kørsel på eBike holder dig ikke kun i form, motion i 
den friske luft frigiver også hormoner, der given en fornemmelse af lykke. 
Derudover sparer du også meget tid: eBike er det hurtigste transportmiddel 
over en strækning på op til ti kilometer. Dette gør den ideel til transport til 
arbejdspladsen eller fra A til B – du undgår også at sidde fast i trafikpropper. 
Og når du handler ind eller er på vej til børnehaven, kombinerer en eCargobike 
fordelene ved fysisk aktivitet med fordelene ved miljøvenlig transport. 

Dem, der kører for sportens skyld, kan også bruge eBiken som personlig træner: 
Cykelcomputerne Kiox og Nyon samt smartphone-løsningen COBI.Bike med 
den tilhørende app viser ydelses- og sundhedsdata. COBI.Bike-appen gør det 
muligt at dele kørselsdata med venner ved at sammenkæde det med fitness-tje-
nester såsom Apple Health, Strava eller Google Fit. Det vækker sportsånden 
– og giver mange fornøjelser.

COBI.Bike-app

Denne app gør  

smartphonen til en digital 

træner ved at sammenkæde 

den med til Fitness-  

og sundhedstjenester  

såsom Apple Health,  

Google Fit og Strava.

bosch-ebike.com/cobi-bike

side 76

10
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KRYDSNING  
AF ALPERNE 
I FLOW

Alperne har i århundreder været et helt særligt sted for 
eventyr og pionerbedrifter. Bjergtinderne midt i Europa  
har i årtier inspireret rigtig mange mennesker til at reali- 
sere deres drømme. For 30 år siden var det Andi Heckmair, 
der med sin tur over Alperne satte en milepæl for moun-
tain bikere. Fra Oberstdorf i Tyskland kørte han i lige linje 
via passene i Østrig og Schweiz til italienske Riva ved  
Gardasøen. 
 
Heckmair-ruten anses for en absolut klassiker og fører  
over ca. 400 kilometer og 13500 højdemeter. På nogle  
kilometer skal cyklen skubbes eller bæres på vej opad.  
Er det sjovt med en eMTB? Claus Fleischer, direktør  
for Bosch eBike Systems og Stefan Schlie, der er profes- 
sionel mountain biker, har afprøvet det.

eBike PassionFeel the Flow  
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Ideen 
„Ötzi var til fods, Hannibal med elefanter, Paul-
cke med ski – men ingen med en mountainbike.“ 
Sådan siger Andi Heckmair om sin krydsning af Alp-
erne, hvor han i 1990 satte en milepæl i mountain-
bikingens historie. Hans far Anderl klatrede som 
den første igennem Eiger- Nordwand, Andi satte sig 
op på cyklen: Heckmair- ruten førte fra Oberstdorf i  
Bayern til Gardasøens breder, ca. 400 kilometer over  
Alperne, på smalle veje og over i alt 13500 høj-
demeter. Et forehavende, om hvilket Heckmair i 
et interview har sagt, at man må være „masochis-
tisk“ anlagt for at kaste sig ud i det med en 25 kg 
tung eMTB. 

Det var dette udsagn, der gav anstødet til at afprøve 
lige præcis det. Hvert år om sommeren begiver 
Claus Fleischer, direktør for Bosch eBike Systems, 
og Stefan Schlie, der er flere gange viceverdens-
mester i trial, sig sammen ud på en studietur for 
at lære de forskellige mountainbike-turismekon-
cepter i Alperne at kende, få ny inspiration og un-
dersøge mulighederne med moderne eMTB-syste-
mer.
 
Deres ture afspejler den ånd, der kendetegnede 
grundlæggelsen af Bosch eBike Systems som 
start-up inden for Bosch-koncernen i 2009, og 
som har været drivmotoren for videreudviklingen 
af eMTB i de senere år. Nu 30 år efter, at Andi 
Heckmair første gang krydsede Alperne, kastede 
de sig ud i eventyret Heckmair 2.0 – med elmotor. 

Planlægningen
„I er tossede, vanvittig ide. Vi er med“, sagde 
alle, som Claus og Stefan bad om støtte. Markus 
Greber, fotograf og journalist, ledsager dem jo på 
turen, Transalp-ekspert Uli Stanciu hjælper med 
GPS-turplanlægningen. Ruten fører over talrige 
passager, hvor eMTB'en skal skubbes eller bæres, 
et kæmpeslid i Schrofen-passet på grænsen mel-
lem Tyskland og Østrig, ved Schlappiner Joch på 
vej ind i Schweiz og ligeledes ved Passo di Campo 
i Italien. Alligevel beslutter de sig for fire lande på 
fire dage i stedet for seks. igennem nogle vanske-
lige passager. Claus siger: „Ellers ville det jo ikke 
være en rigtig Heckmair-rute 2.0 for os.“

Claus og Stefan forbereder turen ved hjælp af 
GPS-data, som de undervejs kan se på deres 
Nyon. De beslutter sig for fire etaper med alle 
oprindelige pas fra Heckmair-turen plus en ekstra 
dag. Kun fra Livigno, et italiensk skisportssted på 
grænsen til Schweiz, planlægger Uli Stanciu en 
smukkere rute gennem Valdidentro og Val Verva 
i stedet for den asfalterede vej over Gavia-passet.

„FIRE LANDE PÅ FIRE DAGE – 
ELLERS VILLE DET IKKE VÆRE EN 
RIGTIG HECKMAIR-RUTE 2.0“ 
Claus Fleischer
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I legendens fodspor: Stefan Schlie, professionel mountainbiker (til venstre) og Claus Fleischer, direktør for Bosch eBike Systems 

(til højre), ledsages af Transalp-pioner Andi Heckmair på de første 15 kilometer.
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Vejviser: 79-årige Andi Heckmair (foto til venstre) havde også ideen til verdens første bike-rygsæk.  

Hans pionerånd inspirerede Claus Fleischer.

Dag 1
Opbrud ved foden af Alperne

Feel the Flow  eBike Passion



Eventyret begynder tidligt om morgenen i 
Oberst dorf på den tyske side af Alperne, 
med reservebatterier og oplader i rygsæk-
ken og flere reservedele i ledsagekøretøjet. 
På de første 15 kilometer til indgangen ved 
Schrofen-passet, som fører dem fra Tysk-
land til Østrig og især for mountainbikere 
er højdepunktet på mange ture, ledsages  
Claus og Stefan af den nu 79-årige pioner Andi  
Heckmair. 

Da han kørte for 30 år siden, var turismen i 
Alperne helt anderledes. Det var først senere, 
da Alperne tiltrak stadig flere mennesker, at di-
skussionerne blussede op: Vandrere og moun-
tainbikere bruger århundredegamle muldyrspor 
og handelsveje. I dag er den moderne eMTB 
også en del af debatten. Her kan elmotoren 
og batteriets rækkevidde ellers bidrage til at 
aflaste de meget trafikerede ruter og udforske 
veje langt fra turiststierne. „Alperne er ikke 
grundlæggende overfyldt, blot nogle steder 
meget overrendt“, har bjergbestigerlegenden 
Reinhold Messner engang sagt. „Allerede en 
dal længere fremme er Alperne tomme.“ På 
vej ud af disse hotspots hjælper batteriet – og 
ellers hjælper hensyntagen, tolerance og res-
pekt mellem mennesker og for naturen altid. 
Hvad enten man nyder bjergene til fods eller 
på cykel. 

For Claus og Stefan slutter den første dag i 
sadlen efter fem timer og 32 minutters aktiv 
køretid – med to batterier og opladning i paus-
erne har de klaret de første 92 kilometer og 
3250 højdemeter.

Stejl åbning: Fra Oberstdorf i det sydlige Tyskland fører vejen via Schrofen- 

passet først til Østrig.
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Efter en lang dag: Claus og Stefan ankommer udmattede, men lykkelige i 

Livigno.

Anden dag starter med en kraftanstrengelse 
ved Schlappiner Joch på vej fra Østrig til 
Schweiz, 400 højdemeter på 1,5 kilometer. 
Næsten ufrem kommelig, en stejl, smal sti, 
der endda er delvist blokeret, gør det nød-
vendigt at skubbe – eller bære. Men efter 
frokostpausen i landsbyen Davos i Schweiz 
kan Claus og Stefan nyde fascinationen ved 
at køre eMTB på opkørslen til Scaletta-pas-
set i retning mod Italien i fulde drag. „Et  
Uphill Flow fyrværkeri“, siger Stefan. Uphill 
Flow, følelsen af at være et med trail-sporet, 
men i stedet for ned ad bakke også op ad 
bakke. Denne ide udviklede Claus og han al-
lerede i 2013. 

Opmuntret af deres lykkefølelse krydser 
teamet denne dag Schweiz fra nord til syd og 
når til sidst Livigno via Chachauna-passet, der 
er nemt fremkommeligt – 5:44 timers køret-
id, 85 kilometer, 3700 højdemeter. På himlen 
over De Italienske Alper varsler lavthængende 
regnskyer og blæst om udfordringer i de kom-
mende dage.

Blokeret trail i smuk kulisse: Scaletta-passet fra Davos til Engadin er en 

Uphill Flow fornøjelse for øvede mountainbikere.

Dag 2
Uphill Flow  
fyrværkeri  
i Schweiz
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Stilheden før stormen: På vej til Scaletta-passet kører Claus og Stefan med deres eMTB op ad trail-sporet, der her stadig er 
ret nemt.
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Dag 3
Dårligt vejr i Italien

Forvarsler om uvejr: Kraftig blæst og skyer varsler om dårligt vejr. Kraftig regn gør vejene igennem  

Val Alpisella, Valdidentro og Val Viola til en udfordring.

Mørke skyer og kraftig blæst ledsager dem fra Livigno 
gennem Val Alpisella i retning mod reservoirerne nord-
vest for Bormio. På grund af vejret bliver trail-sporene til 
en virkelig udfordring, der helt ubetinget kræver en pro-
fessionel køreteknik. Optimal hjul- og fodstilling, rigtig 
trædefrekvens og pedalstilling – når man ønsker at gå til 
grænserne med sin eMTB og alligevel gerne vil køre sik-
kert, er et godt køreteknisk grundlag helt uomgængeligt.

På vej igennem De Italienske Alper står regnen ned i 
stænger i Valdidentro og i Val Verva, og det er koldt – 
alligevel er stemningen god. På pashøjden åbner de for-
revne skyer lidt op, og enkelte solstråler oplyser den 
særegne bjergverden, tågen damper mellem klipperne. 
Efter 118 kilometer, 3450 højdemeter og næsten seks 
timers aktiv tid når gruppen målet ved foden af Adamello- 
bjerget.
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Dag 4 
Ankomst og udsigter
Finalen er forsinket. Uvejret har holdt Alperne i sit greb i 
to dage, og den sidste og afgørende etape synes umulig. 
Hvad nu? Tage hjem eller vente på en sidste chance? 
Det ville betyde to dages tvungen pause – og over det 
berygtede Passo di Campo ved daggry.

De vil gennemføre Heckmair 2.0 og starter turen op til 
Passo di Campo efter 48 timers ventetid. En stejl, blokeret 
og glat vognsti fører konsekvent opad igennem en even-
tyrskov, der stadig er våd efter regnen. På en eMTB? 

Naturligvis, i Uphill Flow! Stik imod advarslerne behøver 
de kun at skubbe lidt her og kan køre mere, end de ha-
vde troet, over tykke rødder, stenede veje og klippeplader. 
Også her er den allerbedste køreteknik og erfaring med 
kørsel i Alperne helt nødvendig – dette pas er ikke for 
begyndere. Efter den sidste udfordring ved Passo di Cam-
po på 2250 meter venter der dem en dejlig overraskelse, 
for Uli Stanciu og hans kone Gio venter allerede på grup-
pen med en kølig Nosiola fra Trentino. 

Klar til springet:  

På den stejle,  

glatte vej over tykke 

rødder  og mange 

sten er balance og 

køreteknik af største 

betydning.
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2015

Premiere på Drive Unit 
Performance Line CX 

2013

Claus Fleischer og 
Stefan Schlie får  
ideen til „Uphill Flow“

2011

Cykelproducenter begyn- 
der at udstyre eMTBs  
med Bosch-motorer 

2009

Grundlæggelse af Bosch 
eBike Systems som start-up 
inden for Bosch-koncernen

Milepæle i eMTB-innovationerne fra Bosch eBike Systems

Efter trail-oplevelsen op ad bjerget venter den ste-
jle vej nedad til Lago di Campo. Fulde af eufori og 
taknemmelighed kommer Claus, Stefan og deres 
ledsager Markus udmattede og lykkelige i mål – et 
øjeblik, som de altid vil huske. Den kendte sidste 
etape over Tremalzo-passet til måldestinationen 
Riva del Garda må desværre udgå af tidsgrunde. 

Og facit på eventyret Heckmair 2.0, krydsning  
af Alperne på eMTB? „Det kan man gøre, men man 
behøver det ikke“, siger Claus og ler. De centrale 
steder på turen, der førte dem igennem fire lande 
på fire dage, kunne også gennemføres med en 22,5 
kilo tung eMTB. Schlappiner Joch mellem Østrig 
og Schweiz ville de ganske vist ikke anbefale, men 
uden havde det så ikke været en Heckmair 2.0. Efter 
Andi Heckmairs krydsning af Alperne i 1990 er der 
meget, der har ændret sig, både i Alperne og med 
selve cyklerne. Hvordan mon en krydsning af Alp-
erne på en eMTB vil se ud i fremtiden? „Vores digi-
tale innovationer vil snart åbne helt nye muligheder, 
især med hensyn til individualiseringen af køreo-
plevelsen, konnektiviteten og navigationen“, siger 
Claus. „Jeg kan næsten ikke vente til vores næste 
studietur. Hvem ved, måske kører vi på et tidspunkt 
Heckmair 3.0 – med nogle ændringer og komplet 
med sidste etape.“
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2021

Introduktion af det  
intelligente system, den  
nye systemgeneration  
fra Bosch eBike Systems

2019

Ny Performance Line CX 
byder på mere  
dynamik og en bedre 
køreoplevelse

2017

eMTB-tilstand fra  
Bosch præsenteres på 
Bike Festival i Riva 

Fremhævede  
produkter

Nyon 

Nem navigation via  

touchscreen med  

online cykelcomputeren. 

bosch-ebike.com/nyon 

side 75

Performance Line CX  

Et motorsystem for  

køreglæde uden grænser.  

I terræn og på bjergture.  

Her stemmer  

ydelsen helt sikkert.

bosch-ebike.com/performance-cx 

side 71

bosch-ebike.com/emtb 

side 72

eMTB-tilstand  

Giver altid det rigtige  

skub, både på stejle steder  

og ved enkelte forhindringer. 

Og mobiliserer op til 340 % 

af egen ydelse.
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EN BIKE,   
ET MÅL
OG STORT  
MOD 
De er alle passionerede sportsudøvere i forskellige 
discipliner. Altid klar til at tage nye udfordringer op og 
følge deres nysgerrighed. eBiken hjælper dem med at 
føle flowet allerede på vej til træning. Nogle gange er 
det en kraftfuld understøtning, andre gange udvider 
det aktionsradiussen. Her fortæller fem sportsudøvere 
om, hvordan de oplever den inspirerende følelse, og 
hvordan den bringer dem fremad.
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Léa Deslandes 

Når den tidligere professionelle kvindelige klatrer Léa Des- 
landes i dag tager sine klatresko på, er det kun for sjov. 
Og for at være i endnu bedre form til sin anden sports-
karriere med eMountainbiken. I 2020 vandt den 35-årige 
sportsudøver sammen med sin landsmand Nadine Sapin 
E-Tour du Mont Blanc, et tre-dages-løb over 300 kilometer 
og 16000 højdemeter. Denne titel vil hun forsvare i år. Ud 
over sit træningsprogram kører hun dagligt en strækning 
over 1200 højdemeter med sin eMTB, der går fra hendes 

bopæl i Landry i den franske alperegion til Bourg-Saint-
Maurice, hvor hun driver "Wood Bear Café“. Den store ra-
dius og Uphill Flow følelsen, som den elektriske understøt-
ning giver, inspirerer hende: „Jeg kunne tage min cykel om 
morgenen og f.eks. efter 40 timer, 440 kilometer og 10000 
højdemeter ankomme i byen Dijon.“ Kun et tankespind? 
Hvem ved – måske er hun allerede afsted over alle bjerge, 
på vej til Bourgogne midt i Frankrig …

Klatrer og mountainbiker, Frankrig
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Ryan Howard 

Hurtigere. Længere. Dristigere. Siden Ryan Howard er  
begyndt at køre på Trek Rail, er hans passion for arbejdet 
blevet endnu større. Og for den 33-årige betyder arbej- 
de: At cykle og føle sig godt tilpas. Der er vel næppe 
nogen, der laver så modige stunts i luften og så elegante 
whips som den professionelle rytter fra Aptos i Californien. 
Men han nyder også at køre i Uphill Flow, denne særlige 
følelse af at flyve op i bjergene med sin eMTB. Det sparer 

på kræfterne, som han kan bruge til nogle flere trænings-
runder. Han har vundet berømte Crankworx Whip-Off-løb i 
Europa og New Zealand og går altid helt til grænsen. No-
gle gange bringer det ham i situationer, som selv han – på 
trods af al sin erfaring – må have respekt for. „Men det 
hører med til det at videreudvikle sig“, siger Ryan Howard, 
som i eMTB-verdenen kun kaldes „R-Dog“. Fordi han som 
ingen anden kan bide sig fast i en sportslig udfordring.

Freestyler, Californien, USA
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Ryan Howard 

Med fuld strøm på:  

Ryan Howard er virtuos på  

to hjul. Det vilde landskab,  

der kendetegner Kamloops i 

British Columbia i Canada er  

som skabt til hans passion for 

stunts og meterhøje spring.

Du finder videoer og info  

om Ryan og de legendariske  

trails i Kamloops på: 

bosch-ebike.com/british-columbia2020
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Blik på havet: Pauline Ado kan se på bølgernes spil, om det kan 

betale sig at hoppe op på brættet. Til transporten til stranden ved 

Les Landes på Atlanterhavskysten bruger hun sin Fatbike.
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Pauline Ado

De Olympiske Lege og Women's Championship Tour for 
verdens bedste professionelle kvindelige surfere – Pau-
line Ado har store planer. Den 30-årige surfer, der i 2016 
vandt en bronzemedalje ved World Surfing Games i Costa 
Rica, har de bedste træningsforhold lige foran sin hoved-
dør: Atlanterhavets bølger på stranden ved den franske 
kystby Anglet, ikke langt fra Biarritz. „Jeg elsker at glide 
hurtigt hen over vandet“, siger Pauline Ado, „alle bølger er 
forskellige, og når jeg bliver ét med bølgen, føler jeg mig 
fri, det er den rene eufori!“ Dette fantastiske Flow har Pau-

line Ado, når hun lever i øjeblikket. Og det oplever hun 
endda ofte allerede på vej til Atlanterhavskysten: Med sin 
Fatbike, en eMTB med ekstra brede dæk, kan hun have op 
til tre surfbrætter med, der fastgøres parallelt med cyklen. 
„Dermed kan jeg sagtens køre igennem dybt sand, det er 
helt fantastisk!“, fortæller hun. På den måde kan hun altid 
nemt komme ned til vandet med sit udstyr – også når hen-
des professionelle karriere engang er forbi. Pauline Ado er 
sikker: „Jeg vil være i vandet hver eneste dag!“

Surfer, Frankrig
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Flow i vildt vand: Den professionelle kajaksejler fra Tennessee suser ned  

i dybet med sin kajak ved Godafoss-vandfaldet i Island.
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Nick Troutman

For den professionelle kajaksejler Nick Troutman fra 
Rock Island i Tennessee består verden af floder. Og vand-
fald. Allerbedst begge dele, så han kan suse nedad som 
en pil med sin kajak. „I år har jeg ambitioner om at klare 
100-fods grænsen“, siger den 32-årige tidligere verdens-
mester i Freestyle Kayaking. Det er godt 30 meter, hans 
hidtil højeste vandfald var på 25 meter (ca. 80 fod). Når 
som helst han har mulighed for det, bruger han sin eBike 
til at udforske egnede steder til sine eventyr. Han stammer 

fra Canada, men nu rejser han rundt i verden i op til ti 
måneder om året. Bugter ved Sambesi i det sydlige Afrika, 
flodcanyons i Kina eller regnskoven ved Río Alseseca i Mex-
ico: Som fotograf og influencer leder han efter steder, som 
kun få mennesker kender. Jo større risikoen er ved det, 
desto mere kommer Nick Troutman ind i Flowet, „fordi jeg 
så ikke mere tænker, og min underbevidsthed tager over“. 
På land kender han også denne unikke følelse – når han er 
på farten med sin eMTB.

Kajaksejler, Tennessee, USA
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Liv Sansoz 

Højt op – det er den impuls, der driver Liv Sansoz. Hun 
er dobbelt verdensmester i lead climbing, en disciplin, 
hvor det drejer sig om at komme så langt op som muligt 
på en stejl rute. Bjerge er nu engang hendes passion, hvad 
enten det er med reb, på ski eller med glideskærm. Og for 
nyligt opdagede hun et nyt element, der inspirerer hendes 
passion: „Min eMTB har åbnet bjergene op for mig på en 
ny måde, jeg kommer højere op og når sneen både tidlige-
re og senere på sæsonen“, siger den 44-årige multisports- 
udøver fra Chamonix ved foden af Mont Blanc, som hun  

kalder sin „playground“. Hendes største mål er at videre-
udvikle sig og opnå endnu mere: I 2022 vil hun i Himalaja 
nå op til 8000 meters højde uden ilt. Efter at hun som den 
første kvinde i løbet af kun 18 måneder nåede toppen af 
alle 82 bjerge i Alperne på over 4000 meter, har hun i år 
især fokus på sin uddannelse som guide i høje bjerge. De-
refter kan klatreren give det videre, som sport i bjergene 
har lært hende: altid at tilpasse sig efter nye forhold og 
altid at træffe de rigtige beslutninger.

Klatrer, Frankrig
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Liv Sansoz 

Fremhævede 
produkter

Kiox  

Det intelligente display  

informerer om strøm,  

træde- og hjertefrekvens.  

bosch-ebike.com/kiox 

side 74

PowerTube 625 

Batteri-muskelbundtet  

leverer også energi på  

lange strækninger. 

bosch-ebike.dk/powertube 

side 78

bosch-ebike.com/performance-cx 

side 71

Performance Line CX 

Et motorsystem for  

køreglæde uden grænser.  

I terræn og på bjergture.  

Her stemmer ydelsen  

helt sikkert. 

Passion for højder: Franske Liv Sansoz elsker ikke kun at klatre  

og køre på mountainbike – hun tager også gerne af sted med turski  

som her i Portes du Soleil ved grænsen til Schweiz. 
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I den engelske by Milton Keynes, 90 kilometer nordvest for London, 
sikrer et initiativ, at spiselige madvarer, som ikke længere kan  
sælges, ikke ender som affald – og at de bliver fordelt til trængende. 
Bosch eBike Systems understøtter det sociale projekt.

Feel the Flow  eBike Passion

FOR GODT  
TIL AFFALDS- 
SPANDEN



ye byer byder på mange for-
dele – når de er godt planlagt. Milton Keynes, knap 
90 kilometer nordvest for London, er en sådan by: 
Kun 54 år gammel, med mange rundkørsler, rigtig 
mange parkanlæg, 22 millioner træer og et tæt net 
af cykelstier. 

Når Ritchie Dixon kører gennem Milton Keynes med 
sin elektriske budcykel for at levere reddede mad-
varer fra supermarkederne til fælles-køleskabe i det 
offentlige rum, ser han rigtig meget grønt. „Jeg lyt-
ter til fuglende, hører vinden i træerne, dufter blom-
sterne og standser af og til for at fortælle interesse-
rede mennesker om, hvad jeg netop er i gang med“, 
siger han.
 
Ritchie Dixon kører for Hubbub-pilotprojektet Food 
Connect, og han elsker sit job. Den 53-årige fami-
liefar, der tidligere var socialarbejder, er glad for at 
kunne gøre noget for indbyggerne i Milton Keynes. 
Han er begejstret over, hvor let hans eCargobike 
kører, også med fuldt læs. eCargobikes kan transpor-
tere op til 250 kilo, og i gennemsnit kører Dixon med 
ca. 100 kilo. For at han altid kan finde vej, så mad-
varerne når de rigtige mennesker, følger han nav-
igationsanvisningerne på Nyon-displayet på styret. 
„Det har aldrig ladet mig i stikken“, siger han, „folk 
kan altid stole på, at jeg ankommer hos dem.“

Han arbejder for Food Connect, et initiativ, der 
skal redde og omfordele madspildsvarer, og som er 
oprettet af velgørenhedsorganisationen Hubbub i 
London. Understøttet af Bosch eBike Systems bru-
ger Food Connect tre eCargobikes med Bosch-mo-
tor og elektrisk ladvogn til miljørigtig afhentning og 
videredistribution af madvarer i Milton Keynes.
 
Til kamp mod madspild
Redde i stedet for at spilde – efter dette princip er 
der i de senere år opstået initiativer i hele verden 
for at bekæmpe et globalt problem: 1,6 milliarder 

N
Reddede madvarer på vej: Ritchie Dixon på vej med budcyklen for at 

levere madvarer til trængende.  
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Levering til hoveddøren: Mennesker, der ikke kan forlade deres hjem, får madvarerne fra Food Connect bragt.

tons – ca. en tredjedel af alle de madvarer, der årligt pro-
duceres som føde til mennesker – ender ifølge FN som 

affald. Med dramatiske føl-
ger for arealforbrug, van-
dressourcer og udledningen 
af kuldioxid. Ifølge FN står 
madspild for otte procent af 
al verdens CO2-udledning.
  

Pandemien har forstærket problemet, også i Milton 
Keynes. Under den nationale nedlukning i sommeren 
2020 reddede Food Connect mere end 21 tons madvarer 
fra at blive smidt ud. Hovedparten af disse madvarer er 

produkter, der er helt i orden, men ikke mere kan sælg-
es, fordi holdbarhedsdatoen er overskredet, eller frugt og 
grønt med små skønhedsfejl.

I mange byer i Storbritannien opbevares disse madvarer i 
fælles-køleskabe i det offentlige rum, de såkaldte „Food 
Hubs“, som er en del af Hubbubs netværk af fælles-køle-
skabe, hvor alle borgere kan hente madvarer. Mange frivil-
lige hjælper med klargøringen af madvarerne. De arbejder 
alle lige så samvittighedsfuldt og sikkert som de super-
markeder, som varerne kommer fra. Personer, der bruger 
fælles-køleskabet, må dagligt tage op til ti produkter pr. 
person og dele dem med venner eller bekendte.

På verdensplan 
ender ca. en  

tredjedel af alle 
madvarer hvert  
år som affald
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Fremhævede  
produkter

Nyon 

Nem navigation via  

touchscreen med  

online cykelcomputeren. 

bosch-ebike.com/nyon

side 75

DualBattery

Fuld kraft: Det perfekte  

batteri til budcykler. 

bosch-ebike.dk/dual-battery  

side 79

bosch-ebike.com/cargoline 

side 71

Cargo Line

Med op til 250 kg  

kapacitet kan eCargobikes 

transportere virkelig meget. 

Motoren Cargo Line  

understøtter føreren  

med op til 400 %.

Hurtig og effektiv
„Siden Food Connect er begyndt at levere mad-
varer til fælles-køleskabene, kan folk være sikre 
på, at der altid er noget i køleskabet, når de 
kommer“, siger Helen Innes, der er leder af 
pilotprojektet i Milton Keynes under Hubbub. 
„Det er en rigtig god model til hurtig deling 
af en meget stor mængde madvarer, der ellers 
ville være gået til spilde.“ Hidtil har 77 500 men-
nesker fået hjælp på denne måde, og mange 
kommer regelmæssigt. Food Connect tager 
sig af logistikken, der ligger bag indsamlingen 
af de udløbne madvarer og omgående videre-
givelse til interesserede borgere via netvær-
ket af fælles-køleskabe. „Vi har ikke lang tid“, 
siger Helen Innes, „men vores eCargobikes 
bringer os hurtigt fra A til B, så madvarerne 
forbliver friske, og kølekæden ikke afbrydes."  

En eBike er ikke blot det hurtigste transport-
middel på strækninger på op til ti kilometer. 
Den bidrager også til at skåne miljøet. Således 
efterlader eCargobike med DualBat på en 
strækning på ti kilometer kun lige 30 g CO2. Den 
gennemsnitlige udledning fra en bil på samme 
strækning ligger på 1 130 g CO2. 

Godt og grønt – efter dette princip skal projek-
tet udbygges yderligere efter den succesfulde 
pilotfase. Førerne får løn, servicen skal udvikles 
til en virksomhed, der genererer indtjening – 
med det formål at skabe miljørigtige arbejdsp-
ladser.

Helen Innes er sikker på, at Food Connect har en 
fremtid i byen: „Vi har i den seneste tid bygget 
bro til mange virksomheder i byen i et holdbart 
samarbejde, og det kan vi udnytte til at videre-
udvikle Food Connect.“ Et lovende perspektiv – 
og en model ikke kun for byer i Storbritannien. 

Klimavenlig kurs:  

Cykelcomputeren Nyon 

navigerer eCargobikes 

effektivt til destinationen.

Mere om Food Connect:  

bosch-ebike.com/food-connect

Bæredygtighedsekspert: 

Helen Innes, projektleder  

hos Food Connect.

 5352 /



Kilder: CO2-emissioner fra en pedelec i drift, grundlag: Egen beregning med TÜV Rheinland 
Energy GmbH; alle andre transportmidler: CO2-ækvivalenter af emissioner g/pkm, (personkilo-
meter), Umweltbundesamt

EBiken er det næste evolutionære trin inden for cykling, 
hvilket giver mulighed for længere ture, længere afstande 
og overvindelse af store højdeforskelle. Samlet set udvides 
eBikens anvendelsesmuligheder betydeligt uden væsent-

BÆREDYGTIGHED, 
SOM BRINGER OS FREMAD
Bæredygtighed er et samfundsopgave. Alle kan hjælpe med at beskytte ressourcer og reducere emissioner  
– af respekt for naturen og den næste generation. Især i trafikken: Vores mobilitet forårsager mere end en  
femtedel af alle CO2-emissioner på verdensplan. At køre på eBike hjælper, med at reducere denne værdi.  
For dermed kan trafikken såvel som klimaet aflastes.

Batteri og genvinding 

Genvinding af batterier på professionel vis sparer ressourcer. Alle eBikere kan aflevere sit gamle 
eller fejlbehæftede batteri gratis til en cykelhandler, som derefter sender det til miljøvenlig gen-
vinding. Bosch eBike Systems er i kontakt med mange genvindingsvirksomheder og understøtter 
nye og bæredygtige genvindingsmetoder. I forbindelse med de genvindingsprocesser, som den 
tyske GRS-industriløsning anvender, genvindes mere end 80 % af de mange værdifulde råmate-
rialer og genbruges til nye produkter.

Mobilitet og CO2-balance 

ligt at ændre køretøjets bæredygtighed sammenlignet med 
cyklen. Dette også på trods af at batteriet og drevet, især 
under produktionen, kræver mere energi end en cykel: I 
hverdagen bruger eBikere deres elcykler to til tre gange 
oftere, hvilket ofte erstatter biler og andre transport-
midler. Derudover viser det sig, at eBikere aflægger 
betydeligt længere afstande med deres eBike. Med et 
gennemsnitligt strømforbrug på ca. 7 Wh pr. kørt kilometer 
er det krævede energiforbrug dertil meget lavt – ligesom 
CO2-emissionen: eBike producerer kun 2 g CO2 pr. kilometer.

Mindre er mere:  
CO2-emissioner i sammenligning
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BrugForhandlere

eBike 
producenter

Service

Genbrug

transport, emballage, 
genbrug

brugproduktion

Indkøb og 
Produktion

Hos Bosch eBike Systems spiller bæredyg-
tigheden også en central rolle og er en del 
af virksomhedsstrategien. Allerede under 
produktudviklingen er der fokus på, hvordan 
det kan forbedre folks livskvalitet, minimere 
miljøpåvirkningen og hvordan arbejde kan 
udføres på en endnu mere ressourcebe-
sparende måde. Design for Environment er 
en integreret del af produktudviklingspro-
cessen: Allerede i konceptfasen udarbejdes 
det, hvordan et nyt produkt kan designes så 
bæredygtigt som muligt. De overvejede krit-

erier vedrører hele værdikæden i denne 
tidlige fase, som f.eks. udvælgelse af 
miljøvenlige råmaterialer, brug af genbrug-
smaterialer og de mest energieffektive 
fremstillingsprocesser samt emballagens 
design som værende et mere bæredygtigt 
alternativ. Denne tilgang er helt i tråd med 
Boschs strategi for bæredygtighed. Den 
sigter mod at minimere produkternes miljøpå-
virkning, sikre transparens og ansvarlighed i 
forsyningskæden samt etablere en cirkulær 
økonomi.

Du kan få flere oplysninger om  

bæredygtighed med eBikes, her:

bosch-ebike.dk/baeredygtighed

Målsætningen: 
Design for 
Environment

eBikes livscyklus:  
i samklang med miljøet
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SÅDAN KØRER 
VI I MORGEN
FN skønner, at to tredjedele af verdens befolkning inden 2050 lever i 
byerne. Hvilken indvirkning har det på trafikken? Og hvad skal der ske for 
at gøre de stadigt voksende metropoler værd at leve i for indbyggerne?  
Vi har spurgt tre eksperter, om, hvordan mobiliteten vil ændre sig inden 
for de næste 10 til 15 år.

eBike PassionFeel the Flow  



Gregor Dasbach, hvordan ser du udviklingen af mobiliteten 
i de næste 10 år?  
Det må forventes, at trafikrummet, som i dag er tildelt bilen, 
i højere grad vil blive frigivet til andre trafikanter. Byerne til-
passer sig i stigende grad rammebetingelserne til miljøven-
lige mål. Hertil hører flere delebilsordninger og elbiler, der 
sammen med de offentlige transportmidler giver mere rum 
til intermodal transport. Og her er det især cyklen, der kom-
mer mere i fokus.

Hvad gør dig så sikker? 
Under pandemien er arbejde og privatliv i stadig højere grad 
smeltet sammen. De mange hjemmearbejdspladser har be-
tydet, at den lange transport til arbejdet er faldet væk, og 
samtidigt forbinder folk i stigende grad transport med fritid. 
Man cykler f.eks. først til et møde, og derefter går turen ud 
i skoven for at tømme hovedet for tanker og slappe af. Mo-
bilitet er ikke kun et middel til et mål, men i stadigt større 
omfang en del af den individuelle livsstil.  

Hvilken rolle spiller elcyklen i den forbindelse? 
Den bliver stadig mere relevant, fordi den kombinerer beg-
ge dele: I byen er den ofte det hurtigste transportmiddel, 
og den øger livskvaliteten. For nogle år siden var en eBike 
først og fremmest en slags mobilitetshjælp til mennesker, 
der ikke ville cykle, og som på grund af deres alder hell-
er ikke turde gøre det. Men i virkeligheden kender alle den 
situation, hvor man ikke tager cyklen, fordi det er for an- 
strengende eller ubekvemt. Med en eBike øges motivationen 
til at sætte sig op på cyklen. Og eCargobike forstærker denne 
trend yderligere. Stadig flere er begyndt at spørge sig selv: 

regor Dasbach, Vice President Digital  

Business, Bosch eBike Systems, ser eBiken 

som drivkraften for den nye mobilitet.  

I hans vision for fremtiden vil nye digitale  

tjenester gøre køreoplevelsen endnu større.G
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Har jeg overhovedet brug for bilen i byen? Eller kan jeg 
også sagtens køre mine to børn i børnehave med en bud-
cykel? Og hvor mange andre ting kan man bruge cyklen 
til? Indkøb i supermarkedet, turen ud til byggemarkedet? 
Her opstår der muligheder, som med elektrificeringen får 
et kæmpe skub fremad. 

Hvordan forbereder du dig som producent af eBike-kom-
ponenter på den kommende udvikling? 
Vi spørger altid os selv om, hvilke udfordringer cyklister 
står overfor. Og hertil giver vi innovative svar. Med Help 
Connect har vi f.eks. introduceret en tjeneste, der til-
kalder hjælp i tilfælde af en ulykke med en eBike. Vi var 
de første, der med antiblokeringssystemet ABS introduce-
rede et hjælpesystem til eBiken. Derudover har vi fokus på 
produkter til tyverisikring og andre digitale tilbud. Online 
forbindelsen af eBiken med digitale tjenester er et helt 
grundlæggende element på vejen mod fremtidens mobi-
litet. Med indførelsen af det intelligente system forbedrer 
vi mulighederne for at forbinde cyklisten og omverdenen 
med eBiken. Eksempelvis kan eBikere regelmæssigt glæde 
sig over nye funktioner, som nemt og bekvemt kan over-
føres til deres eBike via en app.

Hvor digital er fremtidens eBike?
Når man kombinerer eBiken med en smartphone, får vi 
en online køreoplevelse, det er i vid udstrækning allerede 
muligt i dag. Men fremover vil eBikeren ikke kun være on-
line, når han cykler, men også, når hans eBike står i gara-
gen eller er parkeret et sted. Han vil gerne vide, om cyklen 
stadig står på banegården, når han kommer tilbage. Det 
fungerer kun, når han er tilsluttet internettet for at få 
disse oplysninger. En anden fordel med en online eBike 
er muligheden for at kommunikere med andre trafikanter.
 

Hvilke fordele drejer det sig om?
Fra ulykkesanalyser ved vi, at mange cykelulykker i byen 
sker i forbindelse med sving, hvor cyklisten bliver overset. 
Når trafikanterne er online, kan førere og køretøjer fre-
mover blive advaret, så disse ulykker kan undgås. Jeg tror, 
at der ligger et enormt potentiale i kommunikationen med 
andre trafikanter. 

Hvordan ændrer de digitale tjenester eBiking-oplevelsen?  
I meget stor grad. eBiking bliver til en stadig mere indi- 
viduel oplevelse. Det begynder allerede, når turen startes. 
Om jeg låser min eBike op ved hjælp af fingeraftryk eller 
med min smartphone, spiller ikke så stor en rolle. Min 
eBike foreslår en rute, der passer til min køreprofil. Den 
sørger for, at der bliver skiftet gear, at mit batteri til turen 
udnyttes optimalt – og at jeg nemt og bekvemt kan gøre 
mine yndlingsapps til en del af min eBike-oplevelse.

Hvilke produkter udvikler Bosch eBike Systems i de 
kommende år?
Vi har to strategier for udviklingen af nye produkter og 
tjenester. For det første handler det om køresikkerheden, 
fra videreudvikling af ABS til hjælp ved ulykker. Det andet 
store emne er digitale tilbud, der fremover vil gøre eBiking 
til en endnu bedre og mere individuel oplevelse. Hertil 
hører en problemfri konnektivitet. For de mange nye funk-
tioner er kun sjove, når hardwaren og de digitale kompo-
nenter er perfekt afstemt efter hinanden. I den forbind-
else vil vi udbygge vores position som førende inden for 
innovation yderligere. 

„ÆNDRING AF DIGITALE TJENESTER 

 OPLEVELSEN MED eBIKE AFGØRENDE“

  Gregor Dasbach, Vice President Bosch eBike Systems
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Stephan Rammler, hvordan vil byerne forandres i 
fremtiden?
Når stadigt flere mennesker flytter ind i byerne, vokser 
kravene til boliger, til kultur- og fritidstilbud og til 
mobiliteten. Spørgsmålet er, hvordan forventningerne 
i fremtiden kan forenes med de givne rummuligheder 
i byen. 

Hvad er dit svar?
Af fortætningen i byerne følger et centralt krav om 
mere bæredygtighed, da vi på grund af klimaforan-
dringerne ellers simpelthen kommer til at mangle ren 
luft i byerne. Det vedrører mange områder, men først 
og fremmest mobiliteten. Modellen med enkeltindi-
vider, der ejer og kører i klassiske benzin- eller die-
selbiler med deres store miljømæssige fodaftryk, er 
forældet og vil blive udfaset. Som man kan se hos 
de yngre generationer går brugsmønsteret i retning 
af deling – fra delebiler og samkørsel til elløbehjul 
og cykeldeling. 
 
Er fremtidens byer billøse?
Så langt vil jeg ikke gå. Men fremover vil der være 
flere elektriske køretøjer i gadebilledet. Politikerne er 
nødsaget til at skabe incitament til en mere bæredyg-
tig mobilitet, f.eks. ved at indføre en byafgift for bilis-
ter. For en ting står klart: Transformationen kan ikke 
længere udskydes til et eller andet senere tidspunkt.

S

Stephan Rammler, beskæftiger sig med bæredygtig  

mobilitet på sit institut i Braunschweig, Tyskland.

tephan Rammler, sociolog og grundlægger af 

Institut für Transportation Design, forudser en 

grundlæggende forandring af byerne – og det er 

kun muligt med en bæredygtig mobilitet.
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R
Ralph Buehler, i hele verden anses København 
for et mønstereksempel på en cykelvenlig trafik-
føring – hvad kan andre byer lære heraf? 
Lige som mange mindre byer i Holland kan Køben-
havn fremvise drømmetal. 49 procent af ind- 
byggerne cykler til arbejde, uni eller skole. Men 
det er ikke noget, der er kommet over natten – 
København har traditionelt været en cykelvenlig 
by, som har udbygget tiltagene yderligere over de 
sidste 30 år. Årsagen til, at København er blevet 
et forbillede i hele verden, kan sammenfattes i en 
succesformel: separate og sikre cykelstier langs 
hovedtrafikårerne. Det giver mulighed for at 
komme hurtigt frem – og gør det sikkert for alle.

Ser du tegn på, at andre byer følger eksemplet?  
Ja, allerede i dag anlægger mange byer rundt om 
i verden sikre cykelstier, så cyklister hurtigt og 
sikkert kan komme fra A til B – ofte kombineret 
med flere bilfri zoner i bymidten og gader med 
hastighedsbegrænsning. Det er en del af en trafik-
politik, der giver fodgængere, cyklister og den 
offentlige transport mere plads og til gengæld 
begrænser biltrafikken og gør den mindre attraktiv. 
Det ser man i Montreal i Canada eller Portland i 
USA og i de europæiske metropoler Paris, Wien 
og Barcelona.  

Forskeren Ralph Buehler er forfatter til bøgerne  

„City Cycling“ (2012) og „Cycling for Sustainable Cities“ 

(2021) – og cykler selv til arbejde.

alph Buehler, professor og trafik-

forsker ved Virginia Tech Research 

Center i USA, om nye veje til en cykel-

venlig by og forbilledet København.

Feel the Flow  eBike Passion



Fremhævede 
produkter

ABS 

For mere kontrol og  

stabilitet ved bremsning: 

Bosch eBike ABS  

forhindrer overbremsning  

og understøtter virkningen 

af forhjulsbremsen. 

bosch-ebike.dk/ebike-protect 

side 81

bosch-ebike.dk/smartsystem 

side 68

Det intelligente system

Endnu mere køresjov.  

100 % tilsluttet: Med det 

intelligente system fra Bosch 

udvides eBiken jævnligt  

med nye funktioner.

„DET ER VIGTIGT MED SEPARATE OG

 HURTIGE CYKELSTIER FOR PENDLERE“

 Ralph Buehler, trafikforsker

Hvad er det, der driver denne udvikling?  
Overalt i verden står politikerne over for den 
udfordring at skulle reducere CO2-udledningen, 
minimere de lange trafikkøer og bekæmpe luftfo-
rureningen. Det er helt nødvendigt for at bevare 
livskvaliteten. Det drejer sig om værdier som 
sundhed, sikkerhed og fritidsmuligheder. Og hertil 
skal trafikområdet opdeles på en ny måde.   
  
Hvor vigtig er cyklen for mobilitetsændringen?
Cyklen vil spille en stor rolle for en bæredygtig 
trafik. Netop i byerne er cyklen for mange menne-
sker det perfekte transportmiddel, når det drejer 
sig om afstande på op til ti kilometer. Udbredelsen 
af eBikes sætter yderligere skub i udviklingen. Den 
giver mulighed for længere strækninger og er 
interessant for nye målgrupper. F.eks. mennesker, 
der cykler til arbejde, som på den måde kan klare 
lange og stejle strækninger uden at ankomme helt 
svedige på arbejdet. Men det er en forudsætning, 
at cykelstinettet udbygges, så mennesker, der bor 
i oplandet, hurtigt kan komme ind til byen og hjem 
igen. Her har mange byer stadig meget at indhente. 
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eBiken sætter tempo på. Med ny app og betjeningsenhed, 
nyt display og batteri og ny motor, som opkobler cyklen  
og i 2022 giver endnu mere køreglæde og sikkerhed. 
Kvalitet og innovationslyst er drivkraften ved udvikling  
af nye produkter og digitale tjenester, hvormed Bosch  
løfter eBike-oplevelsen til det næste niveau.  

eBIKE- 
SYSTEM OG 
PRODUKTER 
2022

Produkter 2022Feel the Flow  



Fuld kraft fremad:  

eBiken giver mulighed  

for at gøre noget  

ved den fysiske form  

og øger distancen  

du kan køre – både  

i byen og på ture. 
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KØREGLÆDE 
MED SYSTEM 
En eBike er meget mere end en cykel og giver et 
væld af fordele. Elmotoren giver dig et ekstra skub, 
når du har brug for det. Samtidigt skåner du miljøet, 
gør noget for din sundhed og har det også rigtig 
sjovt. Og derfor får stadigt flere mennesker øjnene 
op for eBiken – til brug i hverdagen, i fritiden eller 
på ture.

5 gode grunde til, at det lønner sig at sadle 
om til en eBike: 

Du nyder turen: 
Motoren understøtter dig ved udfordrende  
bakker og sparer dine kræfter på lange ture.  
Din aktionsradius udvides ganske nemt. 

Du gavner din sundhed:  
Regelmæssig motion holder dig i form og giver  
godt humør. Undersøgelser viser, at eBikere kører  
hyppigere og betydeligt længere strækninger end  
konventionelle cyklister.  

Du skåner miljøet: 
Med en eBike aflastes både trafikken og klimaet.  
Den gør ofte bilen overflødig, optager kun lidt  
plads og genererer hverken støj eller emissioner. 

Du kører med ledsagelse: 
Den elektriske understøtning udligner forskellige  
formkurver – og gør turen til en fælles oplevelse  
– også selv om du kører med mennesker i forskellig  
fysisk form.  

Du sparer megen tid: 
På en strækning på op til 10 kilometer er eBiken  
det hurtigste transportmiddel i byen. På en eBike  
kan turen til arbejdet tilbagelægges helt afslappet.

Feel the Flow  Produkter 2022



4

 1   App 
Med de mange digitale 
funktioner og tjenester 
kan du udvide din  
eBike-oplevelse.  
Læs mere >> s. 76

Komponenterne i eBike-systemet

 2   Display                            
Med en cykelcomputer eller 
smartphone-løsning og bet-
jeningsenhed styrer du din 
eBike nemt og bekvemt. 
Læs mere >> s. 74 

 3   Batteri                            
Sammen med opla- 
deren forsyner batteriet 
din eBike optimalt  
med energi. 
Læs mere >> s. 78 

 4   Drive Unit                          
Takket være den elektriske 
understøtning kan du til- 
bagelægge længere dis-
tancer og flere højdemeter. 
Læs mere >> s. 70

1
2

3
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Kører du ofte på 
korte strækninger 
fra A til B?  
Eller bruger 
du din eBike 
til at pendle til 
arbejde eller til 
transport?

Vil du bruge din 
eBike til korte 
ture, sportslige 
dagsture eller til 
længere ferieture?

Er du til den 
sportslige  
udfordring på 
asfalten eller 
kører du hellere 
offroad på trails?

Hverdag

I hvilken situation  
skal du kunne  

bruge din eBike?  
Til hverdag eller  

i fritiden?

HVILKEN 
eBIKE-TYPE 

ER DU?

Fra A til B

Pendling 
til arbejde

Transport

Bekvemme 
korte ture

Sportslige  
dagsture

Flerdagsture

Trails

Asfalt

Begge dele

Fritid

Feel the Flow  Produkter 2022



Din cykel skal se smart ud og kunne 
forbindes med dine yndlings-apps  
på smartphonen.

Din eBike skal være praktisk, nem at 
håndtere og give ekstra beskyttelse  
mod tyveri.

Du vil kunne køre sikkert på din eBike 
til arbejdet – og længere ture må heller 
ikke være et problem.

Med din eBike vil du kunne transportere 
indkøb og køre dine børn i børnehave.

eUrban Bike: den smarte forbinder
Dine produkter: Drive Unit Active Line Plus,  
SmartphoneHub, PowerTube 400, COBI.Bike-app

eCity Bike: den praktiske by-cruiser
Dine produkter: Drive Unit Active Line, Kiox,  
PowerPack 400, eBike Connect-app, Lock

Speed Pedelec: den pålidelige arbejdscykel
Dine produkter: Drive Unit Performance Line Speed, 
Nyon, DualBattery 1250, eBike Connect-app, ABS

eCargobike: det bæredygtige andet køretøj 
Dine produkter: Drive Unit Cargo Line, Nyon,  
DualBattery 1000, eBike Connect-app

Din eBike skal være bekvem og kunne  
køre korte ture på forskellige underlag.

På dine dagsture skal det helst være 
sporty og minimalistisk. Et slankt design 
er vigtigt for dig.

Med din eBike vil du kunne tage på  
længere ture med oppakning og navigere 
og planlægge ruter.

eSUV Bike: det bekvemme multitalent
Dine produkter: Drive Unit Performance Line CX,  
Nyon, PowerTube 625, eBike Connect-app

eGravel Bike: den sportslige allrounder
Dine produkter: Drive Unit Performance Line,  
Kiox, PowerTube 500, eBike Connect-app

eTrekking Bike: den optimale turledsager 
Dine produkter: Drive Unit Performance Line,  
Nyon, PowerTube 625, eBike Connect-app

Du kører gerne udfordrende trails. Med 
din eBike vil du have det lige så sjovt på 
vej opad som nedad.

eMTB: det fintmærkende muskelbundt
Dine produkter: Drive Unit Performance Line CX,  

Kiox 300 & LED Remote, PowerTube 750, eBike Flow-app

Du træner ofte sammen med venner.  
Din eBike skal give dig rygvind og udvide 
dine grænser.

eRoad Bike: den udholdende træningspartner
Dine produkter: Drive Unit Active Line Plus,  
Kiox, PowerTube 500, eBike Connect-app
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DET SMARTE SYSTEM

Altid online: 
det smarte system 

Det intelligente system fra Bosch  
eBike Systems – bestående  
af eBike Flow-app, betjenings-
enhed, display, batteri og Drive 
Unit – sørger for en individu-
el eBike-oplevelse. Den nye 
systemgeneration kombinerer 
eBike-komponenter i teknisk høj 
kvalitet med digitale funktioner 
og løfter dermed din køreglæde 
både til hverdag og i fritiden  
til det næste niveau. 

Kontinuerlig  
videreudvikling
 
Oplev hele tiden noget helt nyt: 
Med det intelligente system videre-
udvikles din eBike også efter købet  
kontinuerligt. Din eBike-oplevelse 
gøres til stadighed bedre med nye 
funktioner – takket være opdatering-
er „over the air“, hvornår og hvor 
du vil. Bosch eBike Systems løfter 
Pedelec-cyklister ind i den digitale 
fremtid med det intelligente system.

Længere køreglæde
 
Det nye PowerTube 750-batteri  
fra det intelligente system giver  
dig maksimal rækkevidde blandt  
PowerTube-batterierne i det  
aktuelle Bosch-program. Ud over  
en elegant integration i eBiken  
har sikkerhed, nem betjening og  
holdbarhed højeste prioritet.

bosch-ebike.dk/
smartsystem
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Hundrede procent online
 
Den nye eBike Flow-app er nøglen 
til din Connected Biking-oplevelse. 
Den forbinder dig med din eBike  
– og din eBike med internettet.  
Via Bluetooth kan du nemt forbinde 
eBike Flow-appen med LED Remote. 
Så er du altid online med din eBike 
– og takket være intelligente og  
individuelt tilpasningsdygtige funk-
tioner altid klar til nye eventyr.  

Elegant design
 
Komponenterne i det intelligen-
te system kan integreres visuelt 
elegant i cykelstellet i et moderne 
og puristisk design. Kiox 300-dis-
playet sikrer et rent eBike-look på 
styret og imponerer desuden med 
let aflæselige data og animations-
effekter. Stilfuldt og samtidig over-
skueligt. 

Perfekt samspil
 
Det intelligente system forbinder 
de perfekt tilpassede komponenter 
med den digitale verden – og din 
eBike med dine yndlings-apps.  
Dine aktiviteter registreres helt 
automatisk, så du kan analysere 
dem efter turen, og de kan endda 
synkroniseres med fitness-apps  
som Apple Health.      
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Active Line Active Line Plus

Den elegante ledsager  
for byens puls

 ▶ Stille glidende kørsel takket 
være den støjsvage motor 

 ▶ Op til 40 Nm understøtning 
giver en harmonisk  
acceleration

 ▶ Ubesværet kørsel takket være 
den lave vægt på ca. 2,9 kg

 ▶ Renere eBike-look med den 
kompakte konstruktion

 ▶ Naturlig køreoplevelse  
takket være den lette  
pedalering i Off-tilstand  
og ved over 25 km/t

 ▶ Nem bremsning med 
friløbsfunktionen  
(ekstraudstyr)

Drive Unit til eventyr,  
hverdag og udflugter 

 

 ▶ Autentisk køreoplevelse  
takket være den letgående 
pedalering i Off-tilstand  
og ved over 25 km/t

 ▶ Bekvem køreoplevelse i  
alle situationer med op til  
50 Nm drejningsmoment

 ▶ Moderne eBike-look med  
den elegante integration  
i cykelstellet

 ▶ Nem bremsning med 
friløbsfunktionen  
(ekstraudstyr)

 ▶ Enestående design med 
flydende former og linjeføring

bosch-ebike.com/ 
active

bosch-ebike.com/
activeplus

Kravene til Drive Units er lige så forskellige som 
brugerne. Præcist derfor tilbyder Bosch eBike Systems 
heller ikke én motor til alle, men den rigtige til den 
enkelte: som miljøvenligt alternativ i byen, til transport, 
til det sjove ved at bevæge sig og til udfordringen i  
bjergrigt terræn.

Feel the Flow  Produkter 2022



Cargo Line Performance Line Performance Line CX

Den kraftige Drive Unit  
til varetransport

 ▶ Bekvem kørsel også med last 
på grund af den specielle 
tilpasning til eCargobikes

 ▶ Nem igangsætning og  
acceleration ved hjælp af op  
til 85 Nm understøtning,  
også 85 Nm også ved lave 
trædefrekvenser

 ▶ Kraftfuld kørsel op ad bakke 
ved hjælp af en understøtning  
på op til 400 % over det  
samlede hastighedsområde  
op til 25 km/t

 ▶ Maksimal rækkevidde takket 
være den effektive motor og  
DualBattery

Den alsidige motor til  
sportsudøvere og pendlere 

 

Performance Line 

 ▶ Autentisk køreoplevelse  
takket være den letgående 
pedalering i Off-tilstand  
og ved over 25 km/t

 ▶ Sportslig acceleration også 
ved høje trædefrekvenser 
takket være et maksimalt 
drejningsmoment på 65 Nm

Performance Line Speed

 ▶ Dynamisk køreoplevelse  
takket være det maksimale 
drejningsmoment på 85 Nm

 ▶ Høj fart med understøtning  
op til 45 km/t

Muskelbundtet for det ultimative bakkeflow  
og større køreglæde i krævende terræn 

 ▶ Kraftfuld igangsætning og acceleration ved hjælp af op til 85 Nm  
understøtning, også ved lave trædefrekvenser

 ▶ Naturlig køredynamik takket være den lynhurtige behandling af  
sensorsignalerne

 ▶ Optimal kontrol uden skift af køretilstand med den specielle  
eMTB-tilstand

 ▶ Forhindringer som rødder, trin og sten klares nemt, også op ad bakke 
takket være eMTB-tilstandens Extended Boost-funktion

 ▶ Trinløs understøtning for en naturlig køreoplevelse og energibesparende 
kørsel for sportslige eBikere med Tour+-tilstand

 ▶ Maksimal agilitet også på krævende trails med multi-sensor-konceptet 
og Bosch-ydelseskontrol

 ▶ Konstant ydelse også ved langvarig belastning

 ▶ Individualisering af køreoplevelsen ved tilpasning af køretilstandene 
inden for de fastlagte rammer

bosch-ebike.com/
cargoline

bosch-ebike.com/
performance

bosch-ebike.com/
performance-cx

bosch-ebike.dk/ 
smart-cx
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Overblik over køretilstande

Bosch eBike-System tilbyder forskellige køretilstande, som alt efter  
anvendelsesformål og cyklisttype giver den optimale understøtning

K
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Med Bosch eBike-systemet kan du vælge mellem 
forskellige køretilstande: Til hverdagen i byen, til 
kørsel til og fra arbejdet eller til ture og trails i 
fritiden – vi tilbyder den optimale understøtning til alle 
køresituationer og til alle cyklisttyper.

 ▶ Turbo: Direkte og meget kraftfuld understøtning selv ved  
høje trædefrekvenser på stejle bakker 

 ▶ Sport*: Kraftfuld understøtning for universel anvendelse  
– både til sportslig kørsel og hurtige pendlerture i byen 

 ▶ eMTB*: Dynamisk understøtning for en naturlig  
køreoplevelse og optimal kontrol ved eMountainbiking  

 ▶ Tour+**: Trinløs understøtning for energibesparende 
kørsel og en naturlig køreoplevelse på sportslige ture 

 ▶ Tour**: Ensartet understøtning til ture med stor  
rækkevidde 

 ▶ Eco: Lille understøtning ved maksimal effektivitet  
for største rækkevidde 

 ▶ Off: Ingen understøtning, alle display-funktioner  
kan hentes 
 
*Afhængigt af eBike-typen kan eMTB-tilstand erstatte Sport- 
tilstand ved Performance Line og Performance Line CX. I  
eMTB-tilstand skifter understøtningsniveauet mellem køretilstan-
den Tour og Turbo. 
 
**Ved Performance Line CX kan Tour+-tilstand erstatte Tour- 
tilstand. Ved Tour+-tilstand skifter understøtningen mellem 
køretilstandene Eco og Turbo.
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bosch-ebike.com/ 
emtb

bosch-ebike.com/
performance-cx

Tour+-tilstand

eMTB-tilstand tilpasser under-
støtningen optimalt efter dig  
og underlaget i alle situationer.  
Det giver maksimal køreglæde  
og en fantastisk køreoplevelse.  
Vi kalder det Uphill Flow.

Køretilstanden Tour+ gør manuelle 
gearskift mellem køretilstandene 
overflødig og sparer energi med  
en øget køreydelse. Dermed kan  
du nyde køreglæden på sportslige 
ture endnu mere. 

Køretilstanden  
for eMountainbiking  

på sporet 

 ▶ Overvind nemt forhindringer 
som rødder og tykke grene 
med målrettet pedaltryk ved 
hjælp af Extended Boost

 ▶ Mere kontrol i alle køresitua-
tioner takket være motorens 
forbedrede kraftdosering

 ▶ Lettere igangsætning på en 
bakke takket være den mere 
kraftfulde understøtning

 ▶ Overvind krævende trails med 
en dynamisk kraftudfoldelse

 ▶ Øg din rækkevidde med 
automatisk reduktion af 
understøtningen på på mere 
afslappede strækninger

Køretilstanden for  
sportslige ture med  

Trekking-Bike eller eMTB

 ▶ Fuldt fokus på eBike-turen 
uden manuelt gearskift  
mellem køretilstandene 

 ▶ Naturlig køreoplevelse  
takket være motorens  
fintfølende kraftdosering

 ▶ Nyd længere ture med  
en større kraftindsats  
fra eBikeren

 ▶ Trinløs understøtning skifter 
mellem køretilstandene  
Eco og Turbo 

 ▶ Fås til Drive Unit Performance 
Line CX fra modelår 2020

eM
TB

TO
U

R
+

eMTB-tilstand

 7372 /

K
ør

et
il

st
an

de



bosch-ebike.com/
purion

bosch-ebike.com/
intuvia

bosch-ebike.com/
kiox

Purion Intuvia Kiox

Den kompakte  
purist

 ▶ Overskuelig skærm 
med de vigtigste 
køredata

 ▶ Optimal læsbarhed 
også ved direkte sollys 

 ▶ Sikker betjening med 
tommelfingeren og  
det simple og  
overskuelige styr

 ▶ Visning af service- 
interval som  
ekstraudstyr 

Den intuitive  
skiftecentral 

 ▶ Intuitiv betjening  
via den separate 
betjeningsenhed

 ▶ God læsbarhed  
ved alle lysforhold

 ▶ Kan bruges som  
ladestation ved hjælp 
af USB-grænsefladen

 ▶ Skifteanbefaling for 
optimal rækkevidde 

 ▶ Visning af service- 
interval som  
ekstraudstyr

Din online  
træningspartner 

 ▶ Optimal træning  
med visning af ydelse, 
træde- og hjerte-
frekvens* 

 ▶ Klar orientering med 
navigationsfunktion 

 ▶ Nye funktioner via 
eBike Connect-appen 

 ▶ Simpelt og over-
skueligt styr takket 
være den kompakte 
størrelse

 ▶ Overskuelig køre- 
data-analyse i eBike 
Connect-appen og i 
portalen  
 

D
IS

P
LA

YS

eBike-displays fra Bosch er den perfekte 
ledsager til alle formål – fra den puristiske 
betjeningsenhed til All-in-one-cykelcomput-
eren og smartphone-løsningen på styret.
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bosch-ebike.dk/
led-remote

bosch-ebike.com/
nyon

Nyon

Online  
allrounder

 ▶ Intuitiv betjening af 
farvedisplayet med 
touch-funktionen 

 ▶ Nye funktioner via 
eBike Connect-appen 

 ▶ Fuld koncentration 
på turen takket være 
offline-navigationen

 ▶ Overskuelig visning  
af rækkevidden før  
og under kørslen 

 ▶ Mere sjov med 
tilslutning af dine 
yndlings-apps

Online  
kontrolcenter 

 

 ▶ Nem tommelfinger- 
betjening med  
ergo nomisk L-design

 ▶ Hurtige status-
oplysninger og større 
sikkerhed med den  
intuitive farve- 
LED- registrering

 ▶ Nye funktioner via 
eBike Flow-appen 

 ▶ Intuitiv anvendelse 
af den intelligente 
skubbe-hjælp

 ▶ God læsbarhed 
også ved skiftende 
lysforhold

LED Remote

Det intelligente  
smartphone-cockpit 

 ▶ Nem, sikker styring 
af dit smartphone- 
display med 
tommelfingeren  
fra styret

 ▶ Nye funktioner via  
COBI.Bike-appen 

 ▶ Integreret smart-
phone-ladefunktion 

 ▶ Mere sjov med 
tilslutning af dine 
yndlings-apps

COBI.Bike

bosch-ebike.com/
cobi-bike

bosch-ebike.com/
smartphonehub

SmartphoneHub

Det fleksible  
smartphone-display

 ▶ Fleksibel brug  
med smartphone  
eller integreret  
LCD-display 

 ▶ Navigering, tracking 
af aktiviteter og 
opdagelse af nye 
funktioner med 
COBI.Bike-appen

 ▶ Nem opladning af 
din smartphone  
via USB-tilslutning

 ▶ Mere sjov med 
tilslutning af dine 
yndlings-apps

bosch-ebike.dk/
kiox300

Den intelligente  
sportsmakker

 ▶ Indsamler fitnessdata 
og optimerer din 
træning med  
motivationsvisning

 ▶ Forbedret tur- 
planlægning med 
illustrationer af  
den resterende  
rækkevidde

 ▶ Nye funktioner via 
eBike Flow-appen 

 ▶ Kompakt størrelse, 
moderne design og let 
aflæseligt farvedisplay

 ▶ Individuel placering 
med fleksibel  
display-holder

Kiox 300
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eBike Connect-app COBI.Bike-app

Den passende app  
til din cykelcomputer  

 ▶ Forbinder din smartphone via 
Bluetooth med cykelcomput-
erne Nyon og Kiox

 ▶ Giver mulighed for rute- 
planlægning og navigation  
via Nyon eller Kiox 

 ▶ Understøtter dig i at integrere 
en aktiv livsstil i din hverdag 
med den automatiske r 
egistrering af dine aktiviteter 

 ▶ Hjælper dig med altid at  
have overblik over de vigtigste 
oplysninger på din cykel- 
computer med individuelt  
justerbare brugergrænseflader

Den passende app  
til din smartphone-løsning 

 ▶ Forbinder din smartphone 
med SmartphoneHub eller 
COBI.Bike – og gør din  
smartphone til eBike-displayet 

 ▶ Giver dig mulighed for at  
styre dine audio-apps direkte 
fra din eBike

 ▶ Forbinder dig med dine venner 
via muligheden for at foretage 
og modtage opkald

 ▶ Synkroniserer dine fitness- 
data med Apple Health eller 
Google Fit – så du nemt kan 
dele dem med andre

bosch-ebike.dk/ 
connect

bosch-ebike.com/ 
cobi-bike

A
P

P
S

Med kombinationen af din eBike og smartphone-appen er 
du online på turen. Apps udvider din eBike-oplevelse med 
innovative digitale funktioner og tjenester. Uanset, om 
du foretrækker en cykelcomputer eller din smartphone 
som display – vi har en passende app til enhver smag og 
enhver køresituation!
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eBike Flow-app

Den passende app til din eBike 
med det intelligente system

Udvid eBiken
Videreudvikler kontinuerligt  

din eBike via nye funktioner og  
opdateringer „over the air“ – så  

din eBike altid er opdateret  

Registrer dine aktiviteter
Registrerer dine tur- og fitnessdata 

helt automatisk – læg din smart-
phone i rygsækken, sæt dig op på 

din eBike og træd i pedalerne

Bevar det fulde overblik 
Samler alle de vigtige plysninger på din 
computerskærm – fra batteriets oplad-
ningstilstand til næste serviceaftale og 
den samlede kørte strækning 

Individuelt tilpassede køretilstande
Sørger for den motorunderstøtning,  
du har brug for – og giver dig mulighed 
for at indstille køretilstandene  
individuelt og tilpasse dem perfekt 
efter din kørestil og strækningen

Samler alle indstillingsmulig- 
heder for din eBike centralt  
på et sted

bosch-ebike.dk/ 
flow-app-magalog

Tilsluttes dine yndlings-apps som 
Apple Health og synkroniserer dine 
aktiviteter og fitnesstal

I hjælpeområdet får du svar på  
mange af dine spørgsmål om  
din eBike
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Batterierne fra Bosch er eBikens energikilde og dermed 
en af de vigtigste komponenter. De kombinerer et højt 
antal kørte km, lang levetid og lav vægt med ergonomisk 
design og enkel håndtering. Du finder flere oplysninger 
om vedligeholdelse, transport og genanvendelse i vores  
Batteriguide: bosch-ebike.dk/batteriguiden

PowerPack PowerTube

Alsidig og altid ved  
hånden: energikilde til enhver 

eBike-oplevelse

 ▶ Nem opladning på din  
eBike eller udtagning med  
et enkelt greb

 ▶ Lang levetid takket være  
batteriadministrations-
systemet

 ▶ Nem håndtering med det 
ergonomiske håndtag

 ▶ Høje sikkerhedsstandarder 
takket være produktdesignet 
og fremstillingen

 ▶ Stort udvalg med  
forskellige versioner

 ▶ Stelbatteri: fås med  
300 watttimer, 400 watttimer  
og 500 watttimer

 ▶ Bagagebærerbatteri: fås med 
300 watttimer, 400 watttimer 
og 500 watttimer

Ekstrem god  
præstation for de højeste  

krav til æstetik

 ▶ Renere eBike-look med  
den optimale integration  
i underrøret

 ▶ Lang levetid takket være batte-
riadministrationssystemet

 ▶ Sikker fastgørelse selv  
i krævende terræn med  
låsemekanisme

 ▶ Nem udtagelse med  
komfortfunktionen

 ▶ Høje sikkerhedsstandarder 
takket være produktdesignet 
og fremstillingen

 ▶ Alsidigt eBike-design med 
mulighed for vandret eller  
lodret montering

 ▶ Fås med 400 watttimer,  
500 watttimer og  
625 watttimer

bosch-ebike.dk/
powertube

bosch-ebike.dk/
powerpack
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DualBattery Charger

Den kraftigste PowerTube  
til lange og krævende ture

 ▶ Maksimal rækkevidde med 
750 Wh 

 ▶ Elegant eBike-design med 
stelintegration

 ▶ Lang levetid takket være  
batteriadministrations systemet

 ▶ Sikker fastgørelse selv i 
krævende terræn med  
låsemekanisme

 ▶ Nem udtagelse med  
komfortfunktionen

 ▶ Høje sikkerhedsstandarder 
takket være produktdesignet 
og fremstillingen

 ▶ Alsidigt eBike-design med 
mulighed for vandret eller  
lodret montering

Den perfekte løsning til  
lange strækninger og transport

 ▶ Dobbelt rækkevidde ved  
sammenkobling af to batterier

 ▶ Fleksibilitet med mange  
batterikombinationer op til 
maks. 1250 watttimer*

 ▶ Pålidelig opladning med  
intelligent opladningsstyring

 ▶ Lang levetid takket være  
batteriadministrations- 
systemet

 ▶ Høje sikkerhedsstandarder 
med produktdesign og  
fremstilling 
 
*PowerPack 300 og  
PowerTube 400 kan ikke  
kombineres med DualBattery 

Praktiske opladere  
til alle situationer

 ▶ Nem transport takket være 
den kompakte størrelse og 
lave vægt

 ▶ Stille opladning uden støj

 ▶ Nem håndtering med det 
ergonomiske ladestik

 ▶ Alsidigt udvalg til alle  
situationer

 ▶ 2 A Compact Charger:  
meget let og lille

 ▶ 4 A Standard Charger:  
allrounderen til hverdagen

 ▶ 6 A Fast Charger**: perfekt til 
hurtig og hyppig opladning 
 
**Ved PowerPack 300 og batterier 
i Classic+ Line er ladestrømmen 
begrænset til 4 A

Kompakt letvægt  
til hurtig energi

 ▶ Med hurtig opladning  
forsynes PowerTube 750  
med den nødvendige  
energi på kortest mulig tid

 ▶ Fuld opladning af  
PowerTube 750 på ca. seks 
timer, 50 % batteriopladning 
på lidt over to timer 

 ▶ Nem transport takket være 
den kompakte størrelse og 
lave vægt

 ▶ Ladestikkets ergonomiske  
design gør det nemt at 
anvende

4A ChargerPowerTube 750

bosch-ebike.dk/ 
pt750

bosch-ebike.dk/ 
dual-battery

bosch-ebike.com/ 
charger

bosch-ebike.dk/ 
smart-charger-4A
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Bosch eBike ABS* Help Connect**

Systemet for mere  
sikkerhed og stabilitet  

ved bremsning 

 ▶ Mere stabilitet og forbedret 
styrbarhed med den optimere-
de bremsetrykregulering

 ▶ Reduceret risiko for at skride 
ud ved bremsning med 
 forhjulet på et løst underlag 

 ▶ Mindre risiko for at vælte ved 
bremsning på underlag med 
godt vejgreb takket være  
baghjuls-elevatonsreguleringen 
 
*Bosch eBike ABS fås i 
EU-medlemslandene samt i 
følgende lande: CH, NO

Den vågne digitale  
ledsager for større sikkerhed  

på alle eBike-ture 

 ▶ Automatisk registrering af 
styrt ved hjælp af intelligente 
algoritmer i COBI.Bike-appen

 ▶ Nødservice 24/7 udføres  
af uddannet serviceteam  
fra Bosch, som straks ig-
angsætter redningskæden  
i nødsituationer

 ▶ Automatisk information  
om ulykkesstedet til  
Help Connect-assistenten 
 
**Help Connect er aktuelt kun 
tilgængelig for brugere med tysk 
SIM-kort samt på tysk og engelsk.  
Tjenesten er tilgængelig i elleve 
lande: DE, AT, CH, FR, BE, NL, LU, 
GB, IE, IT, ESeB
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Sikkerhed spiller en central rolle ved cykling. eBike 
Protect omfatter alle innovative produkter og løsninger 
fra Bosch eBike Systems, som samlet gør eBiking endnu 
mere sikker. 

bosch-ebike.dk/ 
ebike-protect

bosch-ebike.com/
HelpConnect
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På den sikre side  

Bosch eBike Systems skaber innovative mobilitetsløsninger  
og gør en stor indsats for ansvarlig eBiking. For alle, der gerne vil 
kunne køre afslappet, bæredygtigt og først og fremmest sikkert.

eBike-cyklistens sikkerhed har højeste 
prioritet for Bosch. eBike-ABS er  
udviklet af Bosch på basis af det  
allerede eksisterende motorcykel-ABS. 
Den aktive bremse-assistent sikrer en 
kontrolleret, mere stabil bremsning  
med kombinationen af forhjuls-ABS  
og baghjuls-elevatonsregulering. Ved 
kritiske bremsemanøvrer reguleres 
forhjulets bremsetryk i millisekundom- 
rådet, så køresituationen stabiliseres. 
Hvis der alligevel sker en ulykke, 

aktiveres Help Connect**, en premium-
funktion i COBI.Bike-appen. I tilfælde  
af et styrt aktiverer Help Connect** et 
nødopkald, hvor et uddannet service-
team, der kan nås døgnet rundt, 
alarmeres og i en nødsituation straks 
kontakter redningstjenesten. Lock er  
en elektronisk beskyttelse til selve  
eBiken, der fås som supplement til  
den mekaniske lås. Den deaktiverer 
motoren, når cyklisten trækker 
cykelcomputeren af.

af alle eBike-ulykker  
kunne undgås med ABS.

Lock

Den elektroniske tyveri- 
sikring som det ideelle supple-

ment til en mekanisk lås 

 ▶ Deaktiverer motoren, når 
cykelcomputeren trækkes  
af og gør derved eBiken  
mindre attraktiv for tyve

 ▶ Klar akustisk tilbagemelding 
på lignende måde som  
centrallåsen på en bil

 ▶ Nem oprettelse efter købet  
via eBike Connect-appen

 ▶ Fås til cykelcomputeren Kiox 
og fra modelår 2021 også til 
den cykelcomputer Nyon 

bosch-ebike.com/ 
lock

29 %
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Det er en holdning. For hos Bosch eBike 
Systems ved vi nemlig godt, at et produkt 
aldrig er bedre end den service, der ligger 
bag. Derfor uddannes forhandlere og disses 
værkstedsmedarbejdere til eBike-eksperter 
ved hjælp af omfattende kurser, hvilket 
garanterer, at de levere den bedst mulige 
service. Personlig rådgivning, regelmæssige 
softwareopdateringer eller omfattende 
allround-tjek: Du skal blot nyde den særlige 
køreoplevelse – resten sørger vi for. Hvis  
du ønsker at henvende dig direkte til  
Bosch eBike Systems, er du velkommen  
til at kontakte vores servicemedarbejdere.

SERVICE ER 
MERE END 
BLOT ET LØFTE

byer tilbyder Bosch Service 

til eBikere. Du finder  

dem i 17 lande i Europa  

og Nordamerika.

forhandlere deltager 

årligt i Bosch Train-

ings. Og der kommer 

hvert år flere til.

1366 13000
Kontakt: 

bosch-ebike.dk/kontakt

Med hjælp og vejledning 

Stadigt flere mennesker opdager deres passion for 
eBiking. Og tilbuddet bliver hele tiden mere alsi-
digt, så man må stille sig spørgsmålet: Hvilken 
eBike er den rigtige for mig? Allerede før besøget 
hos forhandleren er det en god idé at overveje, 
hvilke krav eBiken skal opfylde: Hvor skal den 
anvendes, hvilke distancer vil jeg kunne køre? Og 
skal cyklen være online kompatibel? En første orien-
tering får du med vores oversigt fra side 66.  

For at finde den rigtige eBike er det en god idé at 
besøge forhandleren. Her kan man få vist forskellige 
eBike-typer og motorsystemer – og man kan køre 
en prøvetur for at få et indtryk af cyklen. Herefter 
vil det fremgå, hvilke fordele de forskellige modeller 
har, og hvilket motorsystem der er det rigtige. 

Efter anskaffelsen af en eBike kan du nyde den 
nye køreoplevelse. Alt andet tager for-handleren sig 
af. Han rådgiver dig om vedligeholdelse af motoren 
og batteriet. tager sig af regelmæssige eftersyn og 
også fagligt korrekte reparationer og hjælper med 
de individuelle indstillinger, f.eks. ved aktivering og 
deaktivering af skubbehjælpen. Med CapacityTester 
kan eBike-batteriets kapacitet desuden kontrol-
leres.

Hold din eBike opdateret: Med Bosch Diagnos-
tikværktøjet kan forhandleren holde din eBike 
opdateret med den nyeste software. Dermed er  
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det også muligt at forøge effekten markant. Et 
eksempel: Performance Line CX, hvor drejningsmo-
menter fra modelår 2021 kan øges til 85 Nm. 
Cykelcomputeren, f.eks. Kiox, Nyon og Smart-
phoneHub, kan udvides med nye intelligente 
funktioner og aktuelt kortmateriale.

Få mest muligt ud af din eBike – hertil tilbyder 
Bosch forhandlerne talrige eftermonterings-  
og udvidelsesmuligheder. Der kan foretages  
eftermontering på alle cykelcomputer- og smart-
phone-løsninger. Forhandleren står også klar med 
hjælp og vejledning ved udskiftning af batteriet 
med en kraftigere model eller ved anskaffelse af 
den rigtige oplader. På de følgende sider finder du 

et første overblik over, hvilke komponenter der kan 
kombineres. 

      bosch-ebike.dk/produktkombinationer

Din tilfredshed er vores motivation. Derfor tilbyder 
Bosch eBike Systems ikke blot forhandlerne hurtig 
levering af reservedele. Med regelmæssige træning-
sture og onlinekurser opnår forhandlerne en 
omfattende viden om håndteringen af nye produkter 
og vedligeholdelsen af dem. Det, der tæller, er en 
kompetent allroundservice – fra god tilgængelighed 
over en hurtig responstid til en stor kundeloyalitet 
på grund af den høje produktkompetence. Resten 
er ren køreglæde. 

Skift til eBike?  

Her finder du en oversigt over  

alle producenter, som monterer 

motorsystemer fra Bosch:  

bosch-ebike.dk/maerker

Opgrader din eBike!  

Du finder alle produkter til 

eftermontering samt tilbehør her:  

bosch-ebike.com/accessories-retrofitting

Er din eBike opdateret?  

Her kan du se den aktuelle  

softwareversion for opdatering af  

din eBike hos din forhandler:  

bosch-ebike.com/software-updates
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