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In Uphill Flow: Freestyler Ryan  
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Kamloops in British Columbia, Canada.  
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Hoe zullen onze steden er in de toekomst uitzien? Hoe gaan we in het dagelijkse 
leven werk en vrije tijd combineren? En hoe verplaatsen we ons over tien of 
twintig jaar? 

Ik ben ervan overtuigd dat mobiliteit ook in de toekomst een beslissende rol in 
ons leven zal blijven spelen. Er zal anders over worden gedacht en anders worden 
beleefd, het is voortaan elektrisch, geautomatiseerd, via netwerken verbonden en 
gepersonaliseerd. Een mobiliteit die beantwoordt aan de behoeften van mensen 
als het gaat om veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. En de eBike – vandaag 
al nauw verbonden met deze waarden – gaat een beslissende rol spelen bij het 
vormgeven van het bewegen van morgen. Daar zorgen uiteraard ook innovatieve 
digitale technologieën voor. Ze verrijken de eBike-belevenis en openen volkomen 
nieuwe mogelijkheden. Zij vormen de  sleutel tot onze mobiele toekomst in een 
verbonden wereld. De eBike past zich automatisch aan de individuele behoeften van 
de rijder* aan en communiceert met andere weggebruikers en de hele omgeving. 
Op die manier zullen mensen soepeler, veiliger en meer ontspannen onderweg zijn. 

Wij van Bosch eBike Systems zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling 
van smart eBiken – voor een hernieuwde definitie van mobiliteit – zowel voor de 
dagelijkse ritten in de stad als voor avontuurlijke tochten in het buitengebied en 
in de bergen. We kijken ernaar uit om samen met jou de digitale en duurzame 
mobiliteitsrevolutie verder vorm te geven.

Met vriendelijke groet 
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"GEEN GOLF LIJKT OP EEN ANDERE 

EN ALS IK ER ÉÉN MEE WORD VOEL IK ME

VOLKOMEN VRIJ. PURE EUFORIE IS DAT"

Pauline Ado, het verhaal over hoe zij professioneel surfer werd >> p. 44
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Steeds meer mensen rijden op eBikes. Bestemmingen die voorheen 
vrijwel niet te doen leken, liggen met elektrische aandrijving binnen 
bereik. De eBike staat op het punt ons leven te veranderen, of het  
nu in de stad is op weg van A naar B, als vervoermiddel, als reisgezel  
of als de sportfiets waarmee iedereen die bijzondere eBike-flow 
bergopwaarts kan ervaren. De volgende verhalen laten zien waarom 
de eBike zoveel passie wekt, hoe veelzijdig hij is en welke beleve- 
nissen mogelijk worden met nieuwe digitale oplossingen. 

eBIKE-
PASSIE
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REIS-
KOORTS
Beweging en ontspanning: voor velen de perfecte 
combinatie. Daarom stappen steeds meer mensen 
in de vakantie op de eBike. Dit houdt ze fit en 
stelt hen in staat nieuwe plekken te ontdekken. 
Een vooruitblik op reisgemak.
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Het toppunt van geluk: Sissi (links) en Kathi Kuypers nemen een pauze tijdens hun eBike-tocht.
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"IK VROEG ME VOOR DE REIS AF:   
 KUNNEN WE DIT ECHT DOEN?"

  Kathy Kuypers, dirtjumper

      eizen is nog nooit zo 
makkelijk geweest als met de eBike. Dat 
ondervonden Kathy en Sissi Kuypers in de 
Alpen. 

Kathy (31), professioneel dirtjumper, deed 
de uithoudingsproef met haar moeder Sissi 
(59). Twee generaties, twee eBikes, één 
grote liefde – het plezier van bewegen in de 
natuur. En een groot doel voor ogen: over de 
Zwitserse Alpen op de Haute Route in het 
kanton Wallis, van Vercorin naar Zermatt. 
Dat betekent: enkele duizenden hoogteme-
ters in drie dagen. Zelfs voor de ervaren 
fietser Kathy een uitdaging. "Ik vroeg me 
voor de reis af: kunnen we dit echt doen?"  
 
Net als moeder en dochter Kuypers gaan steeds 
meer mensen op weg om nieuwe plekken te 
bereiken. Zij zijn op zoek naar kleine en grote 
belevenissen om te genieten van de natuur, ver 
weg van de drukte van de stad. De eBike is een 
type fiets dat een steuntje in de rug geeft en de 
mogelijkheid om zelfs hobbelige hellingen en 
beklimmingen bergop te bedwingen. eBiken is 
fietsen met een andere dimensie. Over bergen, 
langs rivieren en meren, op gladde of ruwe 
ondergrond – met een elektrische aandrijving 
kunnen veel plekken op twee wielen worden 
ontdekt. 

Fietsreizen zijn booming
Volgens schattingen van fietsverenigingen 
zoals de Allgemeiner Deutscher Fahrrad- 
Club (ADFC) is het aantal korte trips met de 
fiets vorig jaar met 40 procent gestegen. Van 
alle fietsreizigers gebruikt een derde nu al een 
eBike. Dit biedt onderweg veel voordelen.

•  Meer comfort door elektrische 
aandrijving. Die geeft genoeg extra 
kracht om tegenwind en bergen  
aan te kunnen.   

•  Meer vrijheid door een grote  
actieradius. Afhankelijk van de route 
en de accu zijn afstanden van ruim 
boven de 100 kilometer mogelijk. 

•  Lange afstanden afleggen zonder 
helemaal bezweet op de plaats van 
bestemming aan te komen. 

•  Koppels of groepen met verschil-
lende prestatieniveaus kunnen 
dankzij de eBike ook makkelijker 
samen tochten ondernemen.

•  Belangrijk neveneffect: eBikers 
ontzien het milieu en besparen 
tegelijkertijd geld. De elektriciteits- 
kosten voor 100 fietskilometers 
bedragen ongeveer 15 cent; ter 
vergelijking: dezelfde route met  
de auto kost ongeveer 15 euro.  

R
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Ontspannen op de berg: Kathi Kuypers (rechts) met haar moeder Sissi.

Aan de slag! Sissi en Kathy Kuypers zijn klaar voor de alpentocht.
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Abb. -3

VAN TEVOREN MOET DE VRAAG WORDEN 
BEANTWOORD: IS DE ACCULADING 
VOLDOENDE VOOR DE GEPLANDE TOCHT?

Tot nu toe gaat alles goed: Het fietspad langs de Donau, met vrijwel  

geen hellingen, voert door schilderachtige landschappen over een afstand  

van 2850 kilometer door in totaal tien Europese landen.
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Altijd met de stroom mee
Veel reisbestemmingen in Europa hebben zich 
allang aangepast aan de eBike-boom. Hotels, 
berghutten en restaurants bieden oplaad-
punten langs de routes. Daar kan de accu 
makkelijk worden opgeladen en blijft de eBike 
rijklaar voor de volgende etappe. Bijzonder 
aantrekkelijk is de regio rond de Kitzbüheler 
Alpen in Oostenrijk, die geldt als een van de 
grootste aaneengesloten eBike-gebieden ter 
wereld. Of het nu langs de Loire in Frankrijk 
is of langs de Adige in het Italiaanse Trentino, 
aan het Gardameer of in Vlaanderen: overal 
nodigen fietsroutes uit tot eBiken. 

Waar moet ik rekening mee houden als ik 
met de eBike op reis wil gaan? 
 
Goed gepland en snel verbonden 
Een goede routeplanning helpt om de 
juiste tocht te vinden en je optimaal voor 
te bereiden. eBike-boordcomputers zijn 
handig bij het plannen. eBikers kunnen hun 
reis gemakkelijk thuis uitstippelen via apps 
als eBike Connect en de Connect-portal, 
en deze tijdens de reis wijzigen. Onderweg 
hebben ze de mogelijkheid om hun eigen apps 
zoals komoot te gebruiken in combinatie met 
oplossingen van Bosch. 

eBikers moeten voordat zij op weg gaan, een 
belangrijke vraag stellen: Is de acculading 
voldoende voor de geplande tocht? Of moet 
ik een tussenstop inplannen? Dit is waar de 
Actieradius-Calculator en een blik op het 
netwerk van acculaadstations van pas komen.  

Actieradius-Calculator: 

bosch-ebike.nl/actieradius

Toerisme: 

bosch-ebike.nl/toerisme
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Into the wild: ga op weg en beleef de natuur – met de 

eBike groeit de actieradius van een tocht. De actieradius 

kan ruim meer dan 100 kilometer zijn.
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hoe veilig is het om je eBike onderweg te 
parkeren? Zodra de eBiker de verbonden 
boordcomputer verwijdert, deactiveert hij 
de motorondersteuning via de premium-
functie Lock. 
 
En vervolgens? 
Op de plaats van bestemming aangekomen, 
willen veel eBikers graag nog eens zien 
welke route ze hebben afgelegd. Met de 
eBike Connect app ben je snel op de 
hoogte van de rij- en fitnessgegevens. 
Bovendien kun je met behulp van apps als 
komoot en Strava de resultaten delen met 
de community en vrienden. Dit motiveert 
– en wekt verwachting voor de volgende 
reis.

Op koers blijven
Reizen is leuk als je op een ontspannen 
manier nieuwe indrukken kunt opdoen. 
Om via navigatie op koers te blijven, 
bieden verbonden eBike-boordcomputers 
toegang tot gratis kaarten over de hele 
wereld. Nog een voordeel: de kaarten zijn 
ook beschikbaar als er onderweg geen 
internetverbinding is. Dit houdt eBikers 
flexibel en altijd op het juiste spoor. De 
kaarten bevatten verwijzingen naar hotels, 
restaurants en bezienswaardigheden. 

Het is ook om een andere reden de moeite 
waard om eens naar de boordcomputer te 
kijken: de actieradiusaanduidingen geven 
tijdens de rit aan of de bestemming met 
de acculading kan worden bereikt. En 

Op koers:  

de boordcomputer 

Nyon navigeert  

naar de bestemming 

en helpt bij de 

routeplanning.
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Matterhorn in zicht

De "Family & Friends" 
Haute Route biedt adem- 

benemende uitzichten  

in het Zwitserse Wallis. 

Lengte: circa 140 km

Etappes: 3

e-alps.com/en 

Over de bergen
Ruwe ondergrond, steil 

terrein: vooral in de 

bergen ontvouwt de  

eBike zijn potentieel.

Transalp 

De Via Claudia Augusta 

van Zuid-Duitsland naar 

Italië is per eBike ook 

geschikt voor gezinnen. 

Lengte: circa 500 km

Etappes: 5-6

viaclaudia.org/en

Pelgrimstocht per fiets 

Mooie route van Lissabon 

via Porto naar Santiago  

de Compostela.  

Lengte: 590 km

Etappes: 7-9

bikemap.net

4 5 6

7

Strand en vegetatie

Veelzijdige route tussen 

Groningen en Zeeland met 

duinen en bloemenvelden.  

Lengte: circa 360 km

Etappes: 4-5

komoot.nl/user/bosch/
collections

8

Grote ketting 

De nieuwe "BergeSeen 

eTrail" verbindt vele 

meren van de Salzkammer- 

gut in Oostenrijk. 

Lengte: 630 km

Etappes: 10

salzkammergut.at/en/
bergeseen-etrail

9

Cultuurreis

Plezierroute van  

Kopenhagen naar  

het Louisiana Museum  

voor moderne kunst  

langs de zee. 

Lengte: 36 km

Etappe: 1

visitdenmark.nl

Zee en meren
Met de eBike heb je  

altijd de wind in de  

rug – zelfs als de wind  

van voren waait.

DROOMTOCHTEN
Op de eBike, klaar, gaan! Negen mooie routes in Europa – van het Iberisch 
schiereiland tot Scandinavië.

Langs de Donau 

Wilde natuur en levendige 

metropolen: even veelzijdig 

als de 10 landen waar de 

Donau doorheen stroomt. 

Lengte: 2850 km

Etappes: circa 30

utracks.com/ 
Danube-Cycle-Path

Stad, land, rivier
Waarom niet alles in één 

reis beleven? Met de  

eBike heb je veel opties.

Door Vlaanderen 

De prachtige route loopt 

door het noorden van België 

van Antwerpen naar het 

natuurgebied rond Brabant.  

Lengte: 58 km

Etappe: 1

komoot.nl/user/bosch/
collections

Kastelentocht 

Een ontspannen tocht 

vanuit Tours door de  

tuin van Frankrijk met de 

kastelen aan de Loire. 

Lengte: circa 300 km

Etappes: 5-6 

biking-france.com

1 2 3

6
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Producten

Nyon 

in de online-portal eBike 

Connect kun je jouw routes 

plannen en naar de boord-

computer Nyon overdragen. 

Nyon-gebruikers kunnen in  

de online-portal kiezen uit 

talloze fietstochten; routes 

kunnen ook vanuit komoot 

worden geïmporteerd. 

Altijd opgeladen 

Tips en trucs voor de  

accu voor onderweg.   

bosch-ebike.nl/accu-gids

Pagina 78
Verzeker je nu van je voucher en ontdek nog meer tours.  

Met de voucher van komoot kunt je eenmalig een regiopakket kiezen en 

gratis downloaden: het pakket omvat gesproken navigatie, offline kaarten  

en het exporteren van tochten voor je GPS-apparaat.

bosch-ebike.nl/nyon 

Pagina 75
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Het gerenommeerde tijdschrift  
"The Economist" riep Wenen 

twee keer op rij uit tot 's werelds 
meest leefbare stad. Toch heeft 

de metropool aan de Donau veel 
meer te bieden dan prachtige 

gebouwen en een rijk cultureel 
aanbod. Ze is op weg om een 

groene voorbeeldstad te worden 
en wil milieuvriendelijke mobi-

liteit massaal promoten. Een 
uitstapje met Weners die hun 
stad op twee wielen beleven. 

W
E
N
E
N
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Flaneur op twee wielen: Zoals hier in de nieuwbouwwijk van de  

buurt rond Nordbahnhof (foto rechts) fietst architectuurliefhebber  

Oliver Oth door Wenen op zoek naar spannende fotomotieven.

"MET DE eBIKE  
 HEB IK VEEL NIEUWE   
 PLAATSEN IN DE  
 STAD ONTDEKT"

 1918 /



ntmoetingsplaats Prater. Het pretpark 
met zijn attracties en het reuzenrad, dat al van verre 
zichtbaar is, is vandaag de dag nog steeds een beziens- 
waardigheid in Wenen. En het perfecte startpunt voor 
een fietstocht met Oliver Oth, amateurfotograaf en en-
thousiast eBiker. Hij neemt ons mee op een eBike-tocht 
door zijn stad. 

Jaar na jaar verovert Wenen topposities op de populari- 
teitsschaal van bezoekers en inwoners. Het zakentijd-
schrift "The Economist" riep de metropool twee keer op 
rij uit tot 's werelds meest leefbare stad. Dat is niet alleen 
te danken aan zijn bijzondere charme, de barokke archi-
tectuur en de stijlvolle koffiehuizen. In geen enkele andere 
grote stad in Europa is er meer groene ruimte voor elk van 
de 1,9 miljoen inwoners. Bossen, wijngaarden, tuinen en 
parken maken bijna 50 procent van het stadsoppervlak 
uit. 

Maar hoe leuk is het om deze stad per fiets te verkennen? 
Bijna niemand kan dat beter beoordelen dan de mensen 
die er elke dag fietsen, op weg van A naar B, naar kantoor, 
naar de kleuterschool – of op zoek naar de nieuwe kant-
en van de stad. Zoals Oliver Oth. De 47-jarige is een fla-
neur op twee wielen die in zijn vrije tijd met zijn eBike en 
alerte ogen door Wenen zwerft, altijd op zoek naar nieuwe  
fotomotieven. 

We laten het recreatiepark achter ons en gaan in de 
richting van "Viertel Zwei", een van de nieuwe woon- 
en kantoorwijken. In de onmiddellijke nabijheid van de  
renbaan staan hier moderne gevels van glas en beton 
gegroepeerd, onderbroken door fonteinen, grachten  
en parkeerstroken. Contrasten zoals Oliver Oth ze graag 
ziet. Zijn aandacht gaat uit naar architectuur en natuur, en 

van beide vindt hij genoeg in deze stad. "Met mijn eBike 
kan ik in een dag lange afstanden afleggen en meer afge-
legen plekken ontdekken voor mijn foto's."

Hiermee inspireert de gediplomeerde hotelier vele volgers 
op Instagram. Zij waarderen zijn foto's, die indruk maken 
door ongewone perspectieven of lichtreflecties. Oth vindt 
ook spannende motieven in Donau-Stad, de nieuwe wijk 
aan de andere kant van de rivier. Het fietspad daarheen, 
vanuit het 2e district over de Reichsbrücke, biedt met zijn 
brede lanen die in tegengestelde richting lopen, voldo-
ende ruimte om van het uitzicht te genieten. In de verte 
rijst een glinsterende zwarte toren op, DC Tower 1. Het is 
het moderne herkenningspunt van Wenen, dat 250 meter 
hoog oprijst. 

Oth heeft zijn smartphone gericht op de tweede toren 
ernaast, die half af is. "Als je hier een week niet bent ge- 
weest, staat er al weer iets nieuws." Bijvoorbeeld de nieu-
we fietsverhuur met eBike-oplaadstation op het Donau-ei-
land, de 21 kilometer lange gordel die dienst doet als 
groot recreatiegebied. "Wenen is erg groen", aldus Oth en 
hij vertelt over zijn laatste eBike-tocht, die hij maakte van 
de stad naar het Wienerwald. Een route van 120 kilometer 
waarbij Oth luisterde naar een podcast en zijn favoriete 
muziek via de COBI.Bike App. "Ik heb dat soms nodig om 
mijn hoofd leeg te maken onderweg." 

Wenen heeft een netwerk van 1654 kilometer aan fiets- 
paden. Een getal om trots op te zijn. Maar zorgen die 
paden er ook voor dat je veilige vooruitkomt? 

Op de terugweg van DC Tower 1 door het verkeer in de 
binnenstad, wordt duidelijk dat Wenen veel dingen goed 
doet. Talrijke straten zijn opengesteld voor fietsverkeer  

O
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"120 KILOMETER PER DAG – MET 

 DE eBIKE ECHT MAKKELIJK".

  Oliver Oth, hobbyfotograaf en eBiker

Legt grote afstanden af: met de drive unit Active Line Plus zijn ook lange tochten geen probleem. 

Oth rijdt 7500 kilometer per jaar met de eBike.
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"DE eCARGO IS VOOR MIJ DE 

 VERVANGER VAN DE AUTO"

  Angelika Puntigam, fysiotherapeut 

in tegengestelde richting, afslaande rijstroken 
zijn gescheiden van het autoverkeer, en waar 
auto's twee rijstroken hebben, lopen bescher-
mde middenbermen door het stadscentrum 
op groen gemarkeerde rijstroken. De gemeen-
te investeert jaarlijks 27 miljoen euro in de 
uitbreiding van fietssnelwegen, gescheiden 
fietspaden en laadstations voor eBikes. Want 
meer dan een op de drie verkochte fietsen in 
Oostenrijk is nu een eBike. 

Terwijl de eBike voor Oliver Oth het per-
fecte vervoermiddel is om nieuwe plaatsen 
en dus fotomotieven te ontdekken, gebruikt  
fysiotherapeute Angelika Puntigam een 
eCargo Bike als een praktische allrounder 
voor haar dagelijks leven. 's Morgens brengt 
ze haar kinderen naar de kleuterschool, 
daarna gaat ze verder naar haar patiënten. 

Een tijd lang gebruikte ze hiervoor een fiets  
zonder elektrische aandrijving. Maar dat werd 
haar te vermoeiend. "Met de eCargo kan ik 
me op een ontspannen en duurzame manier 
door de stad verplaatsen – en de kinderen 
hebben minstens evenveel plezier als ik. 
Een auto ziet de sportieve Weense niet zit-
ten. "Ik zou er niet eens sneller mee zijn, nog  
afgezien van het gedoe met het zoeken naar een  
parkeerplaats. Met de eCargo ben ik veel  
zorgelozer onderweg."

Zelfs als ze haar eCargo Bike parkeert, heeft 
ze een veilig gevoel, omdat hij is uitgerust met 
het elektronische antidiefstalsysteem met 
"Lock" als aanvulling op het mechanische slot. 
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Eén op de         fietsen 

die in Oostenrijk worden 

verkocht, is een eBike.

3

kilometers lang  

is het Weense 

fietspadennetwerk.

1654

van de inwoners van 

Wenen verplaatsen  

zich te voet, met  

de fiets of met het  

openbaar vervoer.

73%

Veiligheidsgordels om: fysiotherapeute Angelika Puntigam rijdt elke  

ochtend op de eCargo Bike met haar twee kinderen en beer Muzi naar de crèche.  

Dan begint ze de ronde huisbezoeken aan haar patiënten.
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"DE eBIKE IS VOOR MIJ HET SNELSTE 

 VERVOERSMIDDEL IN DE STAD"

  Laura Manschein, Marketing Manager Oostenrijk

Initiatiefnemer: Met het project "Oostenrijk fietst" wekt  

Laura Manschein, Marketing Manager van Bosch eBike Systems,  

de belangstelling van bedrijven voor eBikes.
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Producten

COBI.Bike App 

Info in een oogopslag:  

zoals snelheid,  

afstand, vermogen en  

weersinformatie.

bosch-ebike.nl/cobibike 

Pagina 76

Lock  

De elektronische  

antidiefstalbeveiliging  

als aanvulling op een  

mechanisch slot. 

bosch-ebike.nl/lock

Pagina 81

bosch-ebike.nl/activeplus 

Pagina 70 

Active Line Plus 

Stille en krachtige eBike 

aandrijving. Een krachtige  

50 Nm ondersteunt de  

fietser op ontdekkingstrips.

Angelika Puntigam constateert dat 
steeds meer mensen in haar kennissen-
kring overstappen op een eBike. Een er-
varing die Laura Manschein van Bosch 
eBike Systems ook heeft. 

Met "Oostenrijk fietst" steunt zij een 
landelijk project waarbij bedrijven eBikes 
als testfiets krijgen. "De meesten zijn na 
korte tijd enthousiast en willen deze als 
werkfiets introduceren", zegt de 26-jarige 
marketingmanager. 

Als ze van het hoofdkantoor in het 3e dis-
trict van Wenen naar samenwerkingspart-
ners in het centrum van de stad gaat, is de 
eBike haar eerste keuze. "De route langs 
de Donau is ideaal, je hebt veel ruim- 
te en je rijdt snel door. Soms doen zij en 
haar collega's een wedstrijdje: de auto te-
gen de eBike – wie is sneller in de stad? 
"De uitkomst," zegt Manschein, "is bijna 
altijd hetzelfde: de auto doet er ongeveer 
25 minuten over, met de eBike ben ik er 
10 minuten eerder."

Deze ervaring wordt ook gedeeld door 
Oliver Oth en Angelika Puntigam, die zich 
dagelijks per eBike door hun stad ver-
plaatsen. "Het is sneller en je beweegt," 
prijst Oth. "Alleen als je de stad uitrijdt, 
kom je soms een lappendeken van fiets- 
paden tegen. Ook hier in Wenen is er nog 
ruimte voor verbetering." 
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ZO WORDT 
FITNESS LEUK

Beweging is goed voor je. De Wereldgezondheidsor-
ganisatie beveelt 150 minuten per week aan om het 
cardiovasculaire systeem te versterken en ziekten te 
voorkomen. Dit hoeven geen zweterige oefeningen te 
zijn. Matige activiteiten zijn genoeg om je gezondheid 
te bevorderen. Als je op een eBike rijdt, beweeg je 
niet alleen je lichaam en geest, maar heb je ook een 
hoop plezier. 

Maar heeft eBiken eigenlijk wel met fysieke inspan-
ning te maken? En vanaf welk punt wordt het sport? 
Tenslotte wordt je tijdens het fietsen ondersteund 
door een elektrische aandrijving. Onderzoekers van 
de Universiteit van Basel vergeleken eBikers met 
gewone fietsers. Het verrassende resultaat: na vier 
weken had de fitheid van beide groepen zich even 
goed ontwikkeld. 
 
Uit een studie van het Noorse Instituut voor Vervoers- 
economie blijkt zelfs dat fietsers een fiets met elek-
trische ondersteuning veel vaker gebruiken en meer 
dan twee keer zoveel afstand afleggen. Regelmatig 
eBiken, zo luidt de conclusie, verbetert het uithou- 
dingsvermogen aanzienlijk. 

Doeltreffende work-out op twee wielen. Beweging 
versterkt het immuunsysteem, vermindert het risico 
op hart- en vaatziekten met 24 procent, het risico 
op kanker met 16 procent, en heeft positieve 
effecten op de bloedsuikerspiegel en adrenaline. 
Wie een uur op een eBike rijdt, verbrandt bij een 

Dubbele winst: met de eBike ben je niet alleen snel, 

maar blijf je ook fit.

normale rijstijl gemiddeld zo'n 300 calorieën. Dit 
komt overeen met ongeveer een half uur joggen of 
30 minuten op een crosstrainer.

De eBike biedt een bijzonder voordeel als fitness-
toestel: de ondersteuning door de motor kan 
worden geregeld en aangepast aan het uithoudings- 
vermogen en de gezondheidstoestand van de 
fietser. Dat maakt een eBike ook aantrekkelijk voor 
mensen die niet van fietsen houden en voor hen 
die net weer beginnen. Zo kun je geleidelijk conditie 
opbouwen. 
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Altijd verbonden: met de 

COBI.Bike App kunnen rit- en 

fitnessgegevens worden gereg-

istreerd en met anderen 

worden gedeeld. 

Producten

Kiox 

De boordcomputer  

geeft steeds informatie  

over alle belangrijke  

trainingsgegevens en toont  

de trapfrequentie, het 

calorieverbruik en het  

eigen vermogen. 

bosch-ebike.nl/kiox

Pagina 74

Met 24 % 
neemt het risico op hart- en  

vaatziekten af door beweging,  

zoals op de eBike.

300  
calorieën verbrand je  

in ongeveer een uur  

op de eBike.

Over afstanden tot  

kilometer is de eBike het 

snelste vervoermiddel.

Meer fitness, meer tijd. eBiken houdt je niet alleen fit, de beweging in de 
frisse lucht maakt ook gelukshormonen vrij. Dan is er nog de tijdwinst: over 
afstanden tot tien kilometer is de eBike het snelste vervoermiddel. Dat maakt 
hem ideaal voor woon-werkverkeer of van A naar B – je laat elke file achter je. 
En als je boodschappen doet of de kinderen van school haalt, combineert een 
eCargo Bike de voordelen van lichamelijke activiteit met die van milieuvrien-
delijk vervoer. 

Wie sportief fietst, kan de eBike ook als personal trainer gebruiken: de boord- 
computers Kiox en Nyon en de smartphone-oplossing COBI.Bike met de  
bijbehorende app geven prestatie- en gezondheidsgegevens weer. Met de  
COBI.Bike App kun je ritgegevens delen met vrienden door een koppeling te 
maken met fitnessdiensten zoals Apple Health, Strava of Google Fit. Dit wekt 
de sportiviteit op – en zorgt voor veel plezier.

COBI.Bike App

Deze app maakt van  

de smartphone een  

digitale trainer door deze  

te koppelen aan fitness-  

en gezondheidsdiensten  

zoals Apple Health,  

Google Fit en Strava.

bosch-ebike.nl/cobibike

Seite 76
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DE ALPEN 
DOORKRUISEN 
IN EEN FLOW

De Alpen gelden al eeuwenlang als een uitgelezen plek  
voor avontuur en pioniers. De toppen in het midden van  
Europa inspireren al tientallen jaren talloze mensen om  
hun dromen waar te maken. Dertig jaar geleden was het 
Andi Heckmair die met zijn oversteek van de Alpen een  
mijlpaal neerzette voor mountainbikers. Vanuit Oberstdorf 
in Duitsland reed hij in een zo recht mogelijke lijn over  
de passen in Oostenrijk en Zwitserland naar Riva aan het  
Gardameer in Italië. 
 
De Heckmair-route wordt gezien als een absolute klassieker 
en voert over ongeveer 400 kilometer en 13.500 hoogteme-
ters. Over enkele kilometers moet de fiets worden geduwd 
of gedragen op weg naar boven. Is dat leuk met een eMTB? 
Claus Fleischer, directeur van Bosch eBike Systems, en 
mountainbikeprof Stefan Schlie hebben het uitgeprobeerd.

eBike-passieFeel the Flow  
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Het idee 
"Ötzi was te voet, Hannibal met olifanten, 
Paulcke met ski's – maar niemand met een 
mountainbike." Aldus Andi Heckmair over zijn 
oversteek van de Alpen, waarmee hij in 1990 
een mijlpaal in de geschiedenis van het moun-
tainbiken neerzette. Zijn vader Anderl was de 
eerste die de noordwand van de Eiger beklom, 
Andi besteeg zijn fiets: de Heckmair-route loopt 
van Oberstdorf in Beieren naar de oevers van het 
Gardameer, zo'n 400 kilometer dwars door de  
Alpen, over smalle paden en in totaal over 13.500 
hoogtemeters. Een onderneming waarover Heck-
mair in een interview zei dat je wel "masochistisch 
aangelegd" moet zijn om het aan te durven met 
een eMTB van 25 kilo. 

Deze verklaring gaf de aanzet om dat juist toch 
te proberen. Elke zomer maken Claus Fleischer, 
directeur van Bosch eBike Systems, en meer-
voudig vice-wereldkampioen trial Stefan Schlie 
samen een studiereis om de verschillende moun-
tainbike-toerismeconcepten in de Alpen te le- 
ren kennen, nieuwe inspiratie op te doen en de 
mogelijkheden van moderne eMTB-systemen te 
verkennen.
 
Hun reizen weerspiegelen de spirit waarmee 
Bosch eBike Systems in 2009 als start-up binnen 
de Bosch Groep werd opgericht en die de stoot 
gaf tot de verdere ontwikkeling van de eMTB in 
de afgelopen jaren. Dertig jaar nadat Andi Heck-
mair voor het eerst de Alpen overstak, waagden 
ze zich aan het Heckmair 2.0 avontuur – nu met 
elektrische aandrijving. 

De planning
"Je bent niet goed wijs, wat een maf idee. Maar 
we doen mee", reageert iedereen als Claus 
en Stefan om steun vragen. Markus Greber, fo-
tograaf en journalist, begeleidt hen uiteindelijk op 
de tocht, Transalp-expert Uli Stanciu helpt bij de 
gps-planning ervan. De route omvat tal van pas-
sages waar de eMTB moet worden geduwd of ge-
dragen en het is gewoon zwoegen op de passage 
over de Schrofenpas op de grens tussen Duitsland 
en Oostenrijk, over de Schlappiner Joch op weg 
naar Zwitserland en tot slot over de Passo di Cam-
po in Italië. Ze besluiten het toch te doen, vier 
landen in vier dagen in plaats van zes, met een 
aantal lastige passages. Zegt Claus: "Anders zou 
het voor ons geen echte Heckmair-route 2.0 zijn."

Claus en Stefan bereiden de tocht voor aan de 
hand van gps-gegevens die ze onderweg op hun 
Nyon kunnen zien. Ze kiezen voor vier etappes 
met alle originele passen van de Heckmair-route 
plus een reservedag. Alleen vanuit Livigno, een 
Italiaans skioord op de grens met Zwitserland, 
plant Uli Stanciu een mooiere variant door het 
Valdidentro en het Val Verva, in plaats van de as-
faltroute over de Gavia-pas.

"VIER LANDEN IN VIER DAGEN,

ANDERS ZOU HET GEEN ECHTE

HECKMAIR ROUTE 2.0 ZIJN"

Claus Fleischer
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In het spoor van de legende: mountainbikeprof Stefan Schlie (links) en Claus Fleischer (rechts), directeur van Bosch eBike Systems, 

worden op de eerste 15 kilometer vergezeld door Transalp-pionier Andi Heckmair.
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Wegwijzer: de 79-jarige Andi Heckmair (foto links) kwam ook op het idee voor 's werelds eerste fietsrugzak.  

Zijn pioniersgeest inspireerde Claus Fleischer.

Dag 1
Vertrek aan de voet van de Alpen

Feel the Flow  eBike-passie



Het avontuur begint vroeg in de ochtend in Oberst- 
dorf aan de Duitse kant van de Alpen, met re-
serveaccu's en oplader in de rugzak en andere 
reserveonderdelen in de volgauto. Op de eerste 
15 kilometer naar de toegang van de Schrofen-
pas, die hen van Duitsland naar Oostenrijk leidt 
en vooral voor mountainbikers het hoogtepunt is 
van vele tochten, worden Claus en Stefan bege-
leid door de nu 79-jarige pionier Andi Heckmair. 

Toen hij 30 jaar geleden op pad ging, was het 
toerisme in de Alpen heel anders. Pas later, toen 
steeds meer mensen de Alpen in trokken, laaiden 
de discussies op: wandelaars en mountainbikers 
gebruiken dezelfde eeuwenoude muilezel- en han-
delsroutes. De eMTB is nu een nieuwkomer in dit 
debat. De elektrische aandrijving en de actieradi-
us van de accu kunnen hierbij helpen om extreme 
drukte op sommige routes glad te strijken en trails 
ver buiten de gebaande paden te verkennen. "De 
Alpen zijn in principe niet te vol maar op bepaalde 
plekken loopt het wel over," zei bergbeklimmers- 
legende Reinhold Messner ooit. "Een dal verder 
zijn de Alpen dan weer leeg." Op de weg uit die 
hotspots geven accu's ondersteuning – en anders 
bevorderen ze wel consideratie, verdraagzaam-
heid en respect tussen mensen onderling en voor 
de natuur. Of je nu te voet of op de fiets van de 
bergen geniet. 

Voor Claus en Stefan eindigde de eerste dag in 
het zadel na vijf uur en 32 minuten actieve rijtijd 
– met twee accu's en opladen tijdens de pauzes 
wisten ze de eerste 92 kilometer en 3250 hoogte-
meters te overwinnen.

Steeplechase: vanuit Oberstdorf in Zuid-Duitsland voert de route eerst 

over de Schrofenpas naar Oostenrijk.
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Na een lange dag: Claus en Stefan komen uitgeput maar gelukkig aan in Livigno.

Dag 2
Uphill Flow
vuurwerk in  
Zwitserland

De tweede dag begint met een krachttoer 
op de Schlappiner Joch op weg van Oosten- 
rijk naar Zwitserland, 400 hoogtemeters over 
1,5 kilometer. Het pad is nauwelijks berijd-
baar, een smalle, steile klim die ook nog 
gedeeltelijk geblokkeerd is en je ertoe dwingt  
om te duwen of zelfs te dragen. Maar na de 
lunchpauze in Davos-Dorf, Zwitserland, kun-
nen Claus en Stefan volop genieten van hun 
fascinatie met de eMTB tijdens de beklim-
ming van de Scalettapas in de richting van 
Italië. "Vuurwerk op een Uphill Flow-trail," 
zegt Stefan. Uphill Flow, het gevoel één te 
zijn met de trail, maar nu in plaats van ber-
gaf ook bergop. Claus en hij hadden dit idee 
al in 2013 ontwikkeld. 

Aangespoord door hun euforie doorkruiste 
het team op deze dag Zwitserland van noord 
naar zuid en werd uiteindelijk Livigno bereikt 
via de volledig begaanbare Chachauna-pas – 
5:44 uur rijtijd, 85 kilometer, 3700 hoogteme-
ters. In de hemel boven de Italiaanse Alpen 
kondigen laaghangende regenwolken en wind 
al de uitdagingen van de komende dagen aan. Een geblokkeerde trail in een droomachtige omgeving: de Scalettapas 

van Davos naar het Engadin is voor ervaren mountainbikers een waar 

Uphill Flow-genoegen.

eBike-passieFeel the Flow  



De stilte voor de storm: op weg naar de Scalettapas rijden Claus en Stefan met hun eMTB's over de hier nog altijd makkelijke trail. 
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Dag 3
Italiaanse slechtweertest

Donkere voortekenen: harde wind en wolken kondigen slecht weer aan. Hevige regenval maakt de paden door  

Val Alpisella, Valdidentro en Val Viola tot een ware uitdaging.

Donkere wolken en felle wind vergezellen hen vanaf 
Livigno door de Val Alpisella naar de stuwmeren ten 
noordwesten van Bormio. De trails worden door de 
weersomstandigheden een serieuze uitdaging waar-
bij professionele rijtechniek onontbeerlijk is. De op-
timale fiets- en voetpositie, de juiste trapvolgorde en 
pedaalstand – als je met je eMTB tot het uiterste wilt 
gaan en toch veilig onderweg wilt blijven, kun je niet om 
de principes van een goede rijtechniek heen.

Op weg door de Italiaanse Alpen giet het van de regen 
in Valdidentro en Val Verva; het is koud maar de stem-
ming blijft erin. Op de top van de pas schuiven de wolken-
flarden opzij en enkele zonnestralen verlichten de bizarre 
bergwereld, de mist verdwijnt tussen de rotsblokken. Na 
118 kilometer, 3450 hoogtemeters en bijna zes uur actief 
te zijn geweest, bereikt de groep de finish aan de voet van 
de Adamellobergen.
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Dag 4 
Aankomst en vooruitzichten
De finale is vertraagd. Het noodweer houdt de Alpen 
al twee dagen in zijn greep, de laatste en beslissende 
etappe lijkt onmogelijk. Wat nu? Vertrekken of wachten 
op een laatste kans? Dat zou twee dagen verplichte rust 
betekenen – en bij dageraad de beruchte Passo di Cam-
po oversteken.

Ze willen Heckmair 2.0 afmaken en na 48 uur wachten be-
ginnen ze aan de Passo di Campo. Een steil, geblokkeerd 
en glibberig karrenspoor leidt onverbiddelijk omhoog 
door een sprookjesachtig bos dat nog druipt van de regen. 

Op de eMTB? Natuurlijk, in de Uphill Flow! In tegenspraak 
met alle waarschuwingen hoeven ze maar nauwelijks wat 
te duwen en kunnen ze vaker rijden dan verwacht, over 
trajecten met boomwortels, bergpuin en rotspartijen. Ook 
dat vereist de beste rijtechniek en alpiene ervaring, dit is 
echt geen pas voor beginners. Op 2250 meter is er een 
leuke verrassing na de laatste uitdaging op de Passo di 
Campo: Uli Stanciu en zijn vrouw Gio staan de groep al op 
te wachten met een goed gekoelde Nosiola uit Trentino. 

Klaar voor de 

sprong: evenwicht  

en rijtechniek zijn 

onmisbaar op het 

steile, glibberige pad 

over boomwortels  

en rotspartijen.
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2015

Première van de drive unit 
Performance Line CX 

2013

Claus Fleischer en Stefan 
Schlie komen op het idee 
voor "Uphill Flow"

2011

Fietsfabrikanten beginnen 
Bosch-aandrijvingen te 
installeren in eMTB's 

2009

Oprichting van Bosch eBike 
Systems als start-up  
binnen de Bosch Groep

Mijlpalen bij de eMTB-innovaties door Bosch eBike Systems

Na het plezier van de trails bergopwaarts wacht het 
steile pad naar beneden naar het Lago di Campo. 
Vol euforie en dankbaarheid komen Claus, Stefan 
en metgezel Markus uitgeput en gelukkig aan op 
hun bestemming – een moment dat ze zich voor al-
tijd zullen herinneren. De bekende slotetappe over 
de Tremalzo-pas naar de bestemming Riva del Gar-
da moet wegens tijdgebrek helaas worden afgelast. 

De conclusie van het Heckmair 2.0 avontuur, de  
oversteek van de Alpen op de eMTB? "Je kunt 
het doen maar het hoeft niet per se," zegt Claus 
en hij lacht. De moeilijkste etappes van de tocht, 
die hen in vier dagen door vier landen voerde, wa-
ren ook met een 22,5 kilo wegende eMTB goed te 
doen. Ze zouden de Schlappiner Joch tussen Oos- 
tenrijk en Zwitserland liever niet aanbevelen, maar 
zonder deze zou het geen Heckmair 2.0 zijn ge- 
weest. Sinds Andi Heckmair in 1990 de Alpen over-
stak is er veel veranderd, zowel in de Alpen als met 
de fietsen zelf. Hoe zou een Alpenoversteek met een 
eMTB er in de toekomst uitzien? "Onze digitale in-
novaties gaan al binnenkort compleet nieuwe mo-
gelijkheden openen, met name als het gaat om de 
individualisering van het rijgevoel, connectiviteit en 
navigatie", aldus Claus. "Ik kan haast niet wachten 
tot onze volgende studiereis. Wie weet rijden we op 
een gegeven moment Heckmair 3.0 – met wat vari-
aties en dan de laatste etappe compleet."
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2021

Introductie van het smart sys- 
teem, de nieuwe systeemgene-
ratie van Bosch eBike Systems

2019

Nieuwe Performance Line CX 
biedt meer dynamiek en een 
beter rijgevoel

2017

De Bosch eMTB-modus 
wordt gepresenteerd op 
het Bike Festival in Riva 

Producten

Nyon 

Eenvoudige navigatie  

via touchscreen met de  

verbonden boordcomputer. 

bosch-ebike.nl/nyon 

Pagina 75

Performance Line CX  

Een aandrijvingssysteem  

voor grenzeloos rijplezier.  

In terrein en op tochten  

naar de top. Hiermee is het  

vermogen altijd goed.

bosch-ebike.nl/performance-cx 

Pagina 71

bosch-ebike.nl/emtb 

Pagina 72

eMTB-modus  

Levert altijd de juiste  

aandrijfkracht, op  

steile stukken of bij  

individuele obstakels.  

En mobiliseert tot 340 %  

van het door de eBiker  

zelf geleverde vermogen.
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Léa Deslandes 
Klimmer en mountainbiker, Frankrijk

EÉN FIETS,  
ÉÉN DOEL EN 
VEEL DURF 
Het zijn allemaal gepassioneerde atleten in verschillende 
disciplines. Altijd bereid om nieuwe uitdagingen aan te gaan 
en hun nieuwsgierigheid te volgen. De eBike helpt hen om  
de flow al op weg naar de training te voelen. Soms geeft  
hij flink wat kracht ter ondersteuning en andere keren 
vergroot hij de actieradius en de ruimte voor actie. Hier 
vertellen vijf atleten hoe zij het inspirerende gevoel  
beleven en hoe het hen voortdrijft.
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Léa Deslandes 

Wanneer voormalig profklimmer Léa Deslandes tegen-
woordig haar klimschoenen aantrekt, is dat gewoon voor 
de lol. En om nog beter in vorm te zijn voor haar tweede 
sportcarrière met de eMountainbike. In 2020 won de 
35-jarige atlete samen met haar landgenote Nadine Sap-
in de E-Tour du Mont Blanc, een driedaagse avonturen-
wedstrijd over 300 kilometer en 16.000 hoogtemeters. 
Ze wil deze titel dit jaar verdedigen. Naast haar gewone 
portie training rijdt ze elke dag met haar eMTB over 

1200 hoogtemeters van haar huis in Landry in het Franse  
Alpengebied naar Bourg-Saint-Maurice, waar ze het "Wood 
Bear Café" runt. De flinke actieradius en het Uphill Flow- 
gevoel dat de elektrische versterking biedt, inspireert haar: 
"Ik zou morgen mijn fiets kunnen pakken en na 40 uur, 440 
kilometer en 10.000 hoogtemeters in de stad Dijon aan-
komen." Gooit ze nu alleen maar een balletje op? Wie weet 
– het zou zomaar kunnen dat ze intussen over al die bergen 
al onderweg is naar Bourgogne midden in Frankrijk ...

Klimmer en mountainbiker, Frankrijk
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Ryan Howard 

Sneller. Verder. Onverschrokkener. Sinds Ryan Howard 
op zijn Trek Rail is gaan rijden, is zijn passie voor het 
werk nog meer gegroeid. En werk betekent dan voor 
de 33-jarige: ga fietsen en voel je goed. Bijna niemand 
doet zulke gedurfde stunts in de lucht en draait zijn Bike 
zijwaarts terwijl hij whips springt, net zo stijlvol als de 
profs uit Aptos in Californië. Maar hij geniet ook van de  
Uphill Flow, dat speciale rijplezier als je door de bergen 
vliegt op een eMTB. Dat spaart energie, die hij nog wel 

kan gebruiken voor nog een paar trainingsrondes. Hij won 
de prestigieuze Crankworx Whip-Off races in Europa en 
Nieuw-Zeeland en gaat altijd tot het uiterste. Soms brengt 
dit hem in situaties die zelfs bij hem ontzag afdwingen – 
ondanks al zijn ervaring. "Maar dat hoort erbij als je je ver-
der ontwikkelt," zegt Ryan Howard, die in de eMTB-scene 
de bijnaam "R-Dog" heeft. Omdat hij als geen ander zich 
kan vastbijten in een sportieve uitdaging.

Freestyler, Californië, VS
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Ryan Howard 
Freestyler, Californië, VS

Elektrisch stunten:  

Ryan Howard is een virtuoos op 

twee wielen. Het ruige landschap 

van Kamloops in British Columbia, 

Canada, is op maat gemaakt  

voor zijn verlangen naar stunts  

en metershoge sprongen.

Video's en informatie over Ryan 

en de legendarische trails van 

Kamloops zijn online te vinden op: 

bosch-ebike.nl/british-columbia2020

42 / 43



Pauline Ado
surfer, Frankrijk

Meer zien: Pauline Ado kan aan het spel van de golven zien  

of het de moeite waard is om op het board te stappen.  

Voor vervoer naar het strand van Les Landes aan de Atlantische 

kust, gebruikt ze haar fatbike.
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Pauline Ado

De Olympische Spelen en de Women's Championship 
Tour van 's werelds beste professionele wave riders: Pau-
line Ado heeft grote plannen. De 30-jarige surfer, die in 
2016 een bronzen medaille won op de World Surfing Games 
in Costa Rica, vindt de beste trainingsomstandigheden 
pal voor haar deur: de Atlantische golven op het strand 
van de Franse kustplaats Anglet, niet ver van Biarritz. "Ik 
hou ervan om snel over het water te scheren," zegt Ado, 
"geen golf is zoals een andere en als ik er één mee word 
voel ik me vrij. Pure euforie is dat!" Pauline Ado ervaart  

die fantastische flow als ze opgaat in het moment van 
actie. En ze ervaart dit vaak zelfs al op weg naar de Atlantische 
kust: met haar fatbike, een eMTB met extra brede banden, 
kan ze tot drie boards meenemen, die parallel aan de fiets  
worden vastgesjord. "Ik rijd er ook mee door zwaar zand, 
dat gaat geweldig!" zegt ze. Ze zal dus nog lange tijd moei- 
teloos de waterlijn kunnen bereiken met haar uitrusting - 
ook wanneer haar wedstrijdcarrière voorbij is. Pauline Ado 
weet het zeker: "Elke dag zal ik in het water te vinden zijn!"

surfer, Frankrijk
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Nick Troutman
kajakker, Tennessee, VS

Flow in het wilde water: de professionele kajakker uit Tennessee stort zich 

met zijn boot de diepte in bij de Godafoss waterval in IJsland.
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Nick Troutman

Voor professioneel kajakker Nick Troutman uit Rock  
Island in Tennessee bestaat de wereld uit rivieren. En wa-
tervallen. En dan het liefst nog in combinatie, om zich ter 
plekke met zijn boot in een flits in de diepte te storten. 
"Dit jaar wil ik graag de 100-voet barrière slechten," zegt de 
32-jarige voormalige wereldkampioen in freestyle kajakken. 
Dat zou een goede 30 meter zijn, de hoogste waterval tot 
nu toe was 25 meter (ongeveer 80 voet). Waar mogelijk 
gebruikt hij zijn eBike om geschikte locaties voor zijn avon-
turen te vinden. Daartoe reist de uit Canada afkomstige 

Nick tot wel tien maanden per jaar de wereld rond. De 
meanders van de Zambezi in zuidelijk Afrika, rivier canyons 
in China of het regenwoud aan de Río Alseseca in Mexico: 
als fotograaf en influencer gaat hij op zoek naar plekken 
waar weinig mensen van weten. Hoe groter het risico, hoe 
sneller Nick Troutman in een flow raakt, "want dan denk 
ik niet meer maar neemt mijn onderbewustzijn het over". 
Ook op het land kent hij dat onvergelijkbare gevoel – als hij 
onderweg is met zijn eMTB.

kajakker, Tennessee, VS
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Liv Sansoz 

Hoog mikken – dat is de drijfveer van Liv Sansoz. Ze is 
tweevoudig wereldkampioen ´lead climbing´, een disci-
pline waarbij het de bedoeling is op een steile route zo 
hoog mogelijk te klimmen. Bergen zijn haar passie, of het 
nu aan het touw, op ski's of met een para glider is. Daarbij 
ontdekte ze nog maar kort geleden een nieuw element dat 
haar passie wekt: "De eMTB heeft de bergen voor mij op 
een nieuwe manier getoond, ik kan hoger komen en daar-
door eerder en later in het seizoen de sneeuw in", zegt 
de 44-jarige multisport lerares uit Chamonix aan de voet 
van de Mont Blanc, die zij haar "playground" noemt. Haar 

grootste doel is om boven zichzelf uit te stijgen: in 2022 wil 
ze zonder zuurstof in de Himalaya naar 8000 meter hoogte 
klimmen. Nadat ze als eerste vrouw in slechts 18 maanden 
tijd de toppen van alle bergen van minstens vierduizend 
meter in de Alpen bedwong, concentreert zij zich dit jaar 
echter eerst op haar training tot berggids in het hoogge-
bergte. Daarna kan de alpiniste anderen meegeven wat 
de sport haar in de bergen heeft geleerd: je voortdurend 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden en snel de juiste 
beslissingen nemen.

alpinist, Frankrijk
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Liv Sansoz 
alpinist, Frankrijk

Producten

Kiox  

Het slimme display  

geeft informatie over 

vermogen, trapfrequentie  

en hartslag.  

bosch-ebike.nl/kiox 

Pagina 74

PowerTube 625 

Het accupowerpakket  

levert ook op lange  

afstanden energie. 

bosch-ebike.nl/powertube 

Pagina 78

bosch-ebike.nl/performance-cx 

Pagina 71

Performance Line CX 

Een aandrijvingssysteem  

voor rijplezier zonder 

grenzen. In terrein en op 

tochten naar de top. Hiermee  

is het vermogen altijd goed. 

Zin in hoogten: De Française Liv Sansoz houdt niet alleen van 

klimmen en mountainbiken – maar ook van toerskiën zoals hier  

in Portes du Soleil op de grens met Zwitserland. 
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In de Engelse stad Milton Keynes, 90 kilometer ten 
noordwesten van Londen, zorgt een initiatief ervoor  
dat eetbaar voedsel dat niet langer verkoopbaar is,  
niet verloren gaat maar wordt herverdeeld onder ar-
men. Bosch eBike Systems steunt dit sociale project.

Feel the Flow  eBike-passie

TE GOED VOOR DE 
VUILNISCONTAINER



                   ieuwe steden hebben veel  
voordelen – als ze goed gepland zijn. Milton 
Keynes, iets minder dan 90 kilometer ten noord-
westen van Londen, is zo'n stad: nog maar 54 jaar 
oud, met veel rotondes, heel veel parken, 22 mil-
joen bomen en een dicht netwerk van fietspaden. 

Wanneer Ritchie Dixon op zijn elektrisch aange-
dreven bakfiets door Milton Keynes rijdt om gered 
voedsel van supermarkten naar buurtkoelkasten 
te brengen, ziet hij veel groen. "Ik luister naar de 
vogels, de ruisende bomen, ik ruik de bloemen en 
stop soms om belangstellenden te vertellen wat ik 
aan het doen ben," zegt hij.
 
Ritchie Dixon is chauffeur voor het Hubbub's Food 
Connect-pilotproject en hij houdt van zijn werk. Als 
voormalig maatschappelijk werker is de 53-jarige 
huisvader blij dat hij iets voor de mensen van Milton 
Keynes kan doen. Hij vindt het geweldig om te zien 
hoe makkelijk het is om met zijn eCargo Bike te rij-
den, ook als deze volgeladen is. eCargo Bikes kun-
nen tot 250 kilo dragen, gemiddeld vervoert Dixon 
op een rit ongeveer 100 kilo. Om te zorgen dat hij 
altijd de weg vindt en het eten bij de juiste mensen 
terechtkomt, volgt hij de navigatieaanwijzingen op 
zijn Nyon-display op het stuur. "Die heeft me nog 
nooit in de steek gelaten," zegt hij, "mensen kunnen 
erop vertrouwen dat ik eraan kom."

Hij werkt voor Food Connect, een voedselbespa- 
rings- en herverdelingsinitiatief, opgericht door de 

Londense liefdadigheidsinstelling Hubbub. Onder-
steund door Bosch eBike Systems gebruikt Food 
Connect drie eCargo Bikes met Bosch-aandrijving 
en een elektrische bestelwagen om voedsel in Mil-
ton Keynes op een klimaatvriendelijke manier in te 
zamelen en te herverdelen.
 
In de strijd tegen voedselverspilling
Besparen in plaats van verspillen – op basis van 
dit principe zijn de laatste jaren over de hele 
wereld initiatieven ontwikkeld om een wereldwijd  
probleem tot staan te brengen: 1,6 miljard ton,  

N
Reddende engel: chauffeur Ritchie Dixon op weg met de bakfiets om 

armen van voedsel te voorzien.  
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Bezorgservice tot bij de voordeur: mensen die het huis niet uit kunnen, krijgen hun eten gebracht door Food Connect.

ongeveer een derde van al het voedsel dat wereldwijd 
voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, belandt 

volgens schattingen van de 
Verenigde Naties elk jaar bij 
het afval. Met dramatische 
gevolgen voor landverbruik,  
watervoorraden en de uit-
stoot van koolstofdioxide. 
Volgens de VN is voedsel- 

verspilling verantwoordelijk voor acht procent van de 
wereldwijde uitstoot.
 

De pandemie heeft het probleem verergerd, ook in Milton 
Keynes. Tijdens de nationale lockdown in de zomer van 
2020 heeft Food Connect meer dan 21 ton voedsel gered 

en verspilling voorkomen. Meestal gaat het om producten 
die niet meer verkoopbaar zijn maar wel in perfecte staat 
verkeren, met een houdbaarheidsdatum die is verstreken, 
of om groenten en fruit met kleine schoonheidsfoutjes.

In veel steden in het Verenigd Koninkrijk wordt dit voed-
sel bewaard in buurtkoelkasten, de zogenaamde "food 
hubs", die deel uitmaken van Hubbub's netwerk van 
buurtkoelkasten waaruit elke burger kan putten. Vrijwil-
ligers helpen daarbij om de levensmiddelen beschikbaar 
te stellen. Zij werken allemaal even gewetensvol en veilig 
als de supermarkten waar de koopwaar vandaan komt. 
Eenmaal per dag kan iedereen die naar de buurtkoelkast 
gaat tot tien producten per persoon eruit nemen en delen 
met vrienden of kennissen.

Wereldwijd komt 
ongeveer een derde 

van alle levens- 
middelen terecht  

bij het afval
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Producten

Nyon 

Eenvoudige navigatie via  

touchscreen met de  

verbonden boordcomputer. 

bosch-ebike.nl/nyon 

Pagina 75

DualBattery

Op volle kracht: de perfecte  

accu voor bakfietsen. 

bosch-ebike.nl/dual-battery 

Pagina 79

bosch-ebike.nl/cargoline 

Pagina 71

Cargo Line 

Met een transportgewicht  

van max. 250 kg kunnen 

eCargo Bikes elke hoeveel-

heid aan. De Cargo Line- 

aandrijving ondersteunt de 

bestuurder met tot 400 %.

Snel en doeltreffend
"Aangezien Food Connect het voedsel aan de buurt-
koelkasten levert, kunnen mensen er zeker van 
zijn dat er altijd iets is als ze komen," zegt Helen 
Innes, die namens Hubbub het pilotproject in Mil-
ton Keynes aanstuurt. "Het is een doeltreffend mo-
del om op de snelste manier veel voedsel te del-
en dat anders zou worden weggegooid." Al 77.500 
mensen hebben tot nu toe op deze manier steun 
gekregen en velen van hen komen regelmatig. Food 
Connect regelt de logistiek bij het inzamelen van 
voedsel dat over de datum is en zorgt dat dit on-
middellijk terechtkomt bij belangstellenden via het 
netwerk van buurtkoelkasten. "We hebben niet veel 
tijd," zegt Helen Innes, "de eCargo Bikes brengen 
ons snel van A naar B, zodat het voedsel vers bli-
jft en de koudeketen niet wordt onderbroken."  

De eBike blijkt daarbij niet alleen het snelste 
vervoermiddel te zijn op afstanden tot tien kilome-
ter. Hij helpt ook om het milieu minder te belasten. 
Zo laat een eCargo Bike met DualBat slechts 30 g 
CO2 achter op een rit van tien kilometer. De gemid-
delde uitstoot van een auto over dezelfde afstand is 
1130 g CO2. 

Goed en groen – volgens dit principe moet het pro-
ject na een geslaagde testfase verder worden uitge-
bouwd. De chauffeurs ontvangen een salaris en de 
service moet zich ontwikkelen tot een bedrijf dat 
inkomsten genereert – met als doel milieuvriende- 
lijke banen te creëren.

Helen Innes is ervan overtuigd dat Food Connect 
een toekomst heeft in de stad: "De samenwerkingen 
die we de afgelopen tijd hebben aangegaan met veel 
bedrijven in de stad zijn stevig, dat kunnen we ge- 
bruiken om Food Connect verder uit te bouwen." 
Een veelbelovend perspectief – en niet alleen een 
model voor steden in het VK. 

Klimaatvriendelijke 

koers: de Nyon boord-

computer navigeert de 

eCargo Bike doeltreffend 

naar zijn bestemming.

Meer over Food Connect:  

bosch-ebike.com/

food-connect

Expert in duurzaamheid: 

Helen Innes, projectma- 

nager van Food Connect.
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Bronnen: CO2-uitstoot van een elektrische fiets in bedrijf, basis: eigen berekening met TÜV 
Rheinland Energy GmbH; alle andere vervoermiddelen: CO2-equivalenten van emissies in g/Pkm 
(reizigerskilometers), Duits Federaal Milieuagentschap

De eBike is de volgende evolutionaire stap in het fietsen; 
hiermee worden langere ritten, grotere afstanden en het 
overwinnen van grotere hoogteverschillen mogelijk. In het 
algemeen verruimen eBikes de gebruiksmogelijkheden 

DUURZAAMHEID 
DIE ONS VOORUITHELPT
Duurzaamheid is een gemeenschappelijke taak. Iedereen kan helpen om hulpbronnen te beschermen en 
uitstoot te verminderen - uit respect voor de natuur en de volgende generatie. Vooral in het verkeer: 
Onze mobiliteit veroorzaakt meer dan een vijfde van alle CO2-emissies wereldwijd. Rijden op een eBike  
helpt dit percentage omlaag te brengen. Want daarmee ontlasten we zowel het verkeer als het klimaat.

Accu en recycling 

Door oplaadbare accu's op de juiste manier te recyclen, worden hulpbronnen gespaard. Elke 
eBiker kan zijn oude of defecte accu gratis inleveren bij de fietsendealer, die de accu op milieu-
vriendelijke wijze zal recyclen. Bosch eBike Systems werkt samen met veel recyclingbedrijven 
en ondersteunt nieuwe en duurzame recyclingmethoden. In de recyclingprocessen die de Duitse 
GRS-branche als oplossing hanteert, worden vele waardevolle grondstoffen voor meer dan 80 % 
teruggewonnen en kunnen deze weer voor nieuwe producten worden gebruikt.

Mobiliteit en CO2-balans 

aanzienlijk zonder dat de duurzaamheid ervan wezenlijk 
verandert ten opzichte van de fiets. Ook al is er meer 
energie nodig voor de accu en de aandrijving, vooral bij 
de productie, dan bij de gewone fiets: eBikers gebruiken 
hun elektrische fiets twee tot drie keer zo vaak in het 
dagelijkse leven, vaak ter vervanging van de auto of een 
ander vervoermiddel. Bovendien leggen eBikers op hun 
elektrische fiets aanzienlijk langere afstanden af. Verder 
is het energieverbruik zeer laag, gemiddeld ongeveer  
7 Wh elektriciteit per gereden kilometer – net als de 
CO2-uitstoot. Hier produceert de eBike slechts 2 g CO2 
per kilometer.

Less is more:  
CO2-uitstoot vergeleken
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GebruikDealers

eBike- 
fabrikanten

Service

Recycling

vervoer, verpakking, 
recycling

gebruikproductie

Inkoop & 
productie

Duurzaamheid speelt ook een centrale rol bij 
Bosch eBike Systems en maakt deel uit van 
de bedrijfsstrategie. Al meteen bij de ontwik-
keling van een product draait alles om de 
vraag hoe dit de levenskwaliteit van mensen 
kan verbeteren, de milieuvervuiling tot een 
minimum kan beperken en hoe er nog zuiniger 
kan worden gewerkt. Design for Environment 
is een integraal onderdeel van het product- 
ontwikkelingsproces: al in de conceptfase 
werken we uit hoe een nieuw product zo 
duurzaam mogelijk kan worden ontworpen. 
Zelfs in dit vroege stadium bestrijken de in 
aanmerking genomen criteria al de gehele 

waardeketen, zoals de selectie van milieu-
vriendelijke grondstoffen, het gebruik van 
gerecyclede materialen evenals zo energie-ef-
ficiënt mogelijke productiestappen en de 
vormgeving van verpakkingen ten gunste van 
duurzame alternatieven. Deze aanpak is in 
overeenstemming met de duurzaam-
heidsstrategie van Bosch. Die is erop gericht 
de milieueffecten van producten tot een 
minimum te beperken, transparantie en 
verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen 
te waarborgen en een circulaire economie tot 
stand te brengen.

Meer info over  

duurzaamheid met eBikes:

bosch-ebike.nl/duurzaamheid

Het doel: 
Design for 
Environment

De levenscyclus van de eBike:  
in harmonie met het milieu
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ZO RIJDEN 
WE MORGEN
De Verenigde Naties gaan ervan uit dat in 2050 twee derde van de wereld-
bevolking in steden zal wonen. Wat voor invloed heeft dit op het verkeer? 
En wat moet er gedaan worden om in die steeds groter wordende metropo-
len voor mensen het leven de moeite waard te maken? We vragen drie 
experts hoe volgens hen mobiliteit binnen 10 tot 15 jaar zal veranderen.

eBike-passieFeel the Flow  



Meneer Dasbach, hoe zal mobiliteit in de komende 10 jaar 
volgens u evolueren?  
Het valt te verwachten dat de verkeersruimte die nu aan de 
auto is toebedeeld in toenemende mate vrijkomt voor an-
dere weggebruikers. Steden stemmen de randvoorwaarden 
steeds meer af op milieuvriendelijke doelstellingen. Het 
gaat onder meer om meer deeldiensten en elektrische voer- 
tuigen, samen met het openbaar vervoer zullen die meer vrij-
heid bieden voor intermodaal reizen. Vooral de fiets komt 
steeds meer in het centrum van de belangstelling te staan.

Waarom bent u daar zo zeker van? 
Tijdens de pandemie is gebleken dat werk en privéleven 
steeds meer in elkaar overvloeien. Door de toename van 
werkzaamheden in het thuiskantoor zijn lange woon-werkver-
plaatsingen niet meer nodig en als reactie daarop gaan 
mensen reizen steeds meer associëren met vrije tijd. Je fietst  
misschien eerst naar een afspraak en gaat vervolgens het 
bos in om je hoofd leeg te maken. Mobiliteit is niet alleen 
meer een middel om een bestemming te bereiken maar 
maakt steeds meer deel uit van de individuele levensstijl.  

Welke rol speelt de eBike daarbij? 
Hij wint aan relevantie omdat hij beide combineert: in de 
stad is hij vaak het snelste vervoermiddel en hij verhoogt ook 
de kwaliteit van leven. Een paar jaar geleden gold de eBike 
vooral nog als een soort mobiliteitshulpmiddel voor mensen 
die niet meer echt wilden fietsen en dat vanwege hun leef- 
tijd ook niet meer durfden. Maar in werkelijkheid kent ieder-
een de situatie waarin je niet op je fiets stapt omdat het te  

regor Dasbach, Vice President Digital 

Business, Bosch eBike Systems, ziet  

de eBike als drijvende kracht achter  

de nieuwe mobiliteit. In de toekomst 

zullen, volgens zijn visie, nieuwe digitale 

diensten de rijervaring verrijken.G
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vermoeiend is of op één of andere manier ongemakkelijk. 
De eBike verhoogt de motivatie om te fietsen. De eCargo  
Bike versterkt deze trend nog. Meer en meer mensen be-
ginnen zich af te vragen: heb ik de auto eigenlijk wel nodig 
in de stad? Of kan ik mijn twee kinderen op een bakfiets 
naar de crèche brengen? En wat kan ik er nog meer mee? 
Boodschappen doen op de wekelijkse markt, de rit naar 
de bouwmarkt? Zo ontstaan mogelijkheden die door deze 
elektrificatie een enorme impuls krijgen. 

Hoe bereidt u zich als fabrikant van eBike-onderdelen 
voor op de komende ontwikkelingen? 
Wij vragen ons altijd af voor welke uitdagingen fietsers 
staan. We geven innovatieve antwoorden op deze vra-
gen. Zo hebben we bijvoorbeeld Help Connect geïntro-
duceerd, een service die hulp inroept bij een ongeval met 
een eBike. Wij waren de eersten die een hulpsysteem voor 
de eBike introduceerden, het antiblokkeersysteem ABS. 
Verder ligt de focus ook op producten voor diefstalbevei- 
liging en andere digitale aanbiedingen. De verbinding van 
de eBike met digitale diensten is een elementaire bouw-
steen op weg naar de mobiliteit van de toekomst. Met de 
introductie van het smart systeem breiden we de mogelijk- 
heden uit om de fietser en de omgeving met de eBike te 
verbinden. eBikers kunnen zich bijvoorbeeld regelmatig 
verheugen op nieuwe functies die via de app handig op de 
eBike worden overgezet.

Hoe digitaal is de eBike van de toekomst?
Zodra je de eBike en de smartphone samenbrengt, heb-
ben we een verbonden rijbelevenis, iets wat nu al gro-
tendeels mogelijk is. In de toekomst is een eBiker niet 
alleen tijdens het fietsen verbonden maar ook wanneer 
hun eBike in de garage of elders staat. Want hij wil weten 
of zijn fiets nog wel op het station staat als hij terugkomt. 
Dat werkt alleen als de fiets verbonden is met het inter-
net om de eigenaar deze informatie te kunnen geven. Een 
ander pluspunt van een verbonden eBike is de communi-
catie met andere weggebruikers. 

Welke voordelen bedoel je?
Uit ongevallenstudies weten we dat het bij fietsongevallen 
in de stad vaak om links of rechts afslaan gaat waarbij fiet- 
sers over het hoofd werden gezien. Door weggebruikers te 
verbinden via netwerken worden bestuurders en voertu-
igen in de toekomst gewaarschuwd om dergelijke ongeval-
len te voorkomen. Ik geloof dat er een enorm potentieel 
ligt in de communicatie met andere weggebruikers. 

Hoe veranderen digitale diensten de eBike-belevenis?   
Doorslaggevend. eBiken wordt steeds meer een indi- 
viduele ervaring. Dat begint al bij het begin. Of ik de eBike 
ontgrendel met een vingerafdruk of met een smartphone 
maakt daarbij niet zoveel uit. De eBike stelt een route voor 
die past bij mijn rijprofiel. Hij regelt het schakelen van ver-
snellingen, haalt op de tocht het maximale uit mijn accu 
en zorgt dat mijn favoriete apps moeiteloos deel uitmaken 
van mijn eBike-belevenis.

Welke producten gaat Bosch eBike Systems de komende 
jaren ontwikkelen?
Wij volgen twee strategieën bij de ontwikkeling van nieuwe  
producten en diensten. In de eerste plaats gaat het om ri-
jveiligheid, zoals de doorontwikkeling van ABS en hulp bij 
ongevallen. Het tweede grote thema is het digitale aanbod 
waarmee eBiken in de toekomst tot een nog mooiere en 
individuelere ervaring wordt. Dit omvat naadloze connec-
tiviteit. Want al die nieuwe functies zijn alleen leuk als de 
hardware en de digitale componenten perfect op elkaar 
zijn afgestemd. Hier zullen wij ons leiderschap op het geb-
ied van innovatie verder uitbouwen. 

"DIGITALE DIENSTEN VERANDEREN 

 DE ERVARING MET 

 DE eBIKE IS DOORSLAGGEVEND"

 Gregor Dasbach, Vice President Bosch eBike Systems
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Meneer Rammler, hoe zullen steden in de toekomst ver- 
anderen?
Wanneer meer en meer mensen in stedelijke gebieden 
komen te wonen, worden er ook hogere eisen gesteld aan 
woonruimte, culturele en vrijetijdsvoorzieningen en mobi-
liteit. De vraag is hoe die verwachtingen en de bestaande 
stedelijke ruimte in de toekomst op elkaar kunnen worden 
afgestemd. 

Wat is uw antwoord?
Door de verdichting van steden komt de eis om duurzaam-
heid meer centraal te staan, omdat we anders in steden 
gewoon geen lucht meer hebben om in te ademen, ook met 
het oog op klimaatverandering. Dat heeft in allerlei opzich-
ten gevolgen maar in de eerste plaats voor de mobiliteit. In-
dividueel bezit van de klassieke auto met verbrandingsmo-
tor met zijn grote ecologische voetafdruk heeft als model 
zijn langste tijd gehad. Zoals je bij jongere generaties ziet, 
veranderen de gebruikspatronen richting delen: van car- en 
ridesharing tot deeldiensten voor elektrische scooters en 
fietsen. 
 
Is de stad van de toekomst dan autovrij?
Zo ver zou ik niet willen gaan. In de toekomst zullen ech-
ter elektrische voertuigen het straatbeeld meer domineren. 
Beleidsmakers zullen stimulansen moeten creëren voor du-
urzamere mobiliteit, zoals door de invoering van een ste- 
delijke tolheffing voor automobilisten. Want één ding is 
duidelijk: de transitie is dringend nodig en verdraagt geen 
uitstel meer.

S

Stephan Rammler, werkt aan duurzame mobiliteit  

in zijn instituut in Braunschweig, Duitsland.

tephan Rammler, socioloog en oprichter van het  

Institute for Transportation Design, voorspelt een  

fundamentele transformatie van steden – één die  

alleen zal slagen met duurzame mobiliteit.
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R
Meneer Buehler, Kopenhagen geldt wereldwijd als 
een model voor fietsvriendelijk verkeersmanagement 
– wat kunnen andere steden ervan leren? 
Net als veel kleinere steden in Nederland kan de Deense 
hoofdstad bogen op schitterende cijfers. Daar neemt 
49 procent van de inwoners de fiets op weg naar school 
of universiteit of het werk. Dat is echter niet van de ene 
dag op de andere gebeurd; Kopenhagen is van oudsher 
een fiets vriendelijke stad die de afgelopen 30 jaar 
steeds verdergaande maatregelen heeft genomen. 
Waarom de stad wereldwijd model staat, kan het best 
worden samengevat met een formule voor succes:  
gescheiden en beschermde fietspaden langs de hoof-
dverkeerswegen. Zo kunnen fietsers opschieten en kan 
iedereen veilig deelnemen aan het verkeer.

Ziet u tekenen dat andere steden dit voorbeeld 
volgen?  
Ja, in veel steden over de hele wereld is er al een trend 
om beschermde fietspaden aan te leggen zodat fietsers 
veilig en snel van A naar B kunnen komen – vaak in 
combinatie met meer autovrije zones in stadscentra en 
wegen met snelheids beperkingen. Dit maakt deel uit 
van een vervoersbeleid dat meer ruimte geeft aan voet-
gangers, fietsers en openbaar vervoer, terwijl het 
autoverkeer wordt beperkt en minder aantrekkelijk 
wordt gemaakt. Dit is te zien in Montreal in Canada of 
Portland in de VS, maar ook in Europese metropolen 
als Parijs, Wenen en Barcelona.  

Onderzoeker Ralph Buehler is auteur van de boeken  

"City Cycling" (2012) en "Cycling for Sustainable Cities" 

(2021) – en gaat zelf ook op de fiets naar het werk.

alph Buehler, professor en  

verkeersonderzoeker op het Virginia 

Tech Research Center in de VS,  

over manieren om tot een fietsvrien-

delijke stad te komen en het voor-

beeld van Kopenhagen.
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Producten

ABS 

Voor meer controle  

en stabiliteit tijdens het 

remmen: Bosch eBike ABS  

voorkomt te hard remmen en  

ondersteunt de remwerking 

van de voorwielrem. 

bosch-ebike.nl/ebike-protect 

Pagina 81

bosch-ebike.nl/smartsysteem 

Pagina 68

Het smart systeem

Langer rijplezier, 100 % 

verbonden: met het smart 

systeem van Bosch wordt de 

eBike regelmatig uitgebreid 

met nieuwe functies.

"BELANGRIJK ZIJN GESCHEIDEN EN

 SNELLE FIETSPADEN VOOR FORENZEN"

 Ralph Buehler, verkeersonderzoeker

Wat zijn de drijvende krachten achter deze ontwikkeling?  
Gemeenten over de hele wereld staan voor de uitdaging de 
uitstoot van CO2 terug te dringen, verkeersopstoppingen 
tot een minimum te beperken en de plaatselijke luchtver-
ontreiniging aan te pakken. Dat is de enige manier om 
kwaliteit van leven te behouden. Het gaat om waarden als 
gezondheid, veiligheid en recreatiemogelijkheden. Daartoe 
moet de verkeersruimte opnieuw worden verdeeld.

Hoe belangrijk is de fiets bij die mobiliteitstransitie?
Fietsen gaat een belangrijke rol spelen in duurzaam verkeer. 
Vooral in steden is de fiets voor veel mensen het perfecte 
vervoermiddel als het gaat om afstanden tot tien kilometer. 
De opkomst van eBikes geeft die ontwikkeling nog meer 
een impuls. Hiermee zijn langere afstanden mogelijk en hij 
spreekt nieuwe doelgroepen aan. Zoals forenzen die met 
de eBike toch niet bezweet op kantoor komen na een lange 
of steile rit. Een voorwaarde daarbij is wel dat het fiets-
routenetwerk wordt uitgebreid, zodat mensen uit de 
randgebieden snel naar de stedelijke centra en weer terug 
naar huis kunnen pendelen. Veel steden hebben wat dat 
betreft nog wat in te halen. 
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De eBike maakt tempo. Met een nieuwe app, 
bedieningseenheid, display, accu en motor die de  
fiets met elkaar en internet verbinden en die in 2022 
zorgen voor nog meer rijplezier en veiligheid. Kwaliteit 
en innovatieplezier zijn de drijvende krachten achter 
nieuwe producten en digitale diensten waarmee  
Bosch de eBike-belevenis naar een hoger niveau tilt.

eBIKE- 
SYSTEEM EN 
-PRODUCTEN 
2022

Producten 2022Feel the Flow  



Volle kracht vooruit:  

De eBike biedt de 

mogelijkheid om iets 

te doen voor fitness 

en vergroot de actie- 

radius – zowel in de 

stad als op reis. 
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RIJPLEZIER MET 
EEN SYSTEEM 
Een eBike is veel meer dan een fiets en biedt tal van 
voordelen. De elektrische aandrijving geeft je een 
extra zetje wanneer je het nodig hebt. Tegelijkertijd 
bescherm je het milieu, doe je iets voor je gezondheid 
en heb je er ook nog plezier in. Steeds meer mensen 
zien wat de eBike voor hen kan betekenen- in het 
dagelijks leven, in hun vrije tijd of op reis.

Vijf goede redenen waarom het de moeite 
waard is om over te stappen op de eBike: 

Je geniet van elke rit: 
de aandrijving biedt ondersteuning bij uitdagende  
beklimmingen en ontziet je krachten tijdens lange  
tochten. Op deze manier kun je gemakkelijk je eigen 
actieradius vergroten. 

Je bevordert je gezondheid:  
regelmatige lichaamsbeweging houdt je fit en brengt  
je in een goede stemming. Studies tonen aan dat  
eBikers vaker en bovendien beduidend langere  
trajecten fietsen dan gewone fietsers.  

Je beschermt het milieu: 
met een eBike ontlast je het verkeer, evenals het  
klimaat. Hij maakt de auto vaak overbodig, neemt  
weinig ruimte in en veroorzaakt geen lawaai of  
uitlaatgassen. 

Je rijdt met een soort begeleiding: 
de elektrische ondersteuning compenseert verschillen  
in prestaties en maakt van de tocht een gedeelde  
belevenis, ook wanneer mensen met uiteenlopende  
fitnessniveaus op pad zijn.  

Je bespaart een hoop tijd: 
op afstanden tot tien kilometer geldt de eBike als  
het snelste vervoersmiddel in de stad. Aan het  
dagelijkse woon-werkverkeer kun je op de eBike  
ontspannen deelnemen.

Feel the Flow  Producten 2022



4

  1   App 
Verbeter je eBike-beleve-
nis met tal van digitale  
functies en diensten.  
Meer hierover >> p. 76

De componenten van het eBike-systeem

  2   Display                            
Bedien je eBike comforta-
bel met de boord computer 
of smartphone- oplossing 
en de bedieningseenheid. 
Meer hierover >> p. 74 

  3   Accu                            
Samen met het oplaadap-
paraat voorzie je je eBike 
optimaal van energie. 
Meer hierover >> p. 78 

  4   Drive unit                           
Dankzij de elektrische  
ondersteuning overbrug  
je langere afstanden  
en meer hoogtemeters. 
Meer hierover >> p. 70

1
2

3
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Rij je vaak korte 
ritjes van A naar 
B? Of gebruik  
je de eBike om te 
pendelen naar  
je werk of voor 
vervoer?

Wil je je eBike 
gebruiken voor 
korte trips, 
sportieve dag
tochten of voor 
langere vakantie
tochten?

Ben je op zoek 
naar sportieve 
uitdagingen op 
asfalt of rijd je 
vaak offroad  
op trails?

Dagelijks 
leven

In welke situatie wil je 
je eBike gebruiken?  

In het dagelijks leven of 
vooral in je vrije tijd?

WAT VOOR 
TYPE eBIKER 

BEN JIJ? Van A naar B

Pendelen 
naar het werk

Transport

Comfortabele 
korte trips

Sportieve  
dagtochten

Tochten van  
meerdere dagen

Trails

Asfalt

Beide

Vrije tijd

Feel the Flow  Producten 2022



Je fiets moet er stijlvol uitzien en je wilt 
verbinding hebben met je favoriete apps 
op je smartphone.

Je eBike moet praktisch en gemakkelijk 
te besturen zijn en je extra bescherming 
tegen diefstal bieden.

Je wilt elke dag veilig met je eBike naar 
je werk fietsen, ook langere afstanden 
moeten geen probleem zijn.

Je wilt je eBike gebruiken om bood-
schappen te doen en je kinderen van en  
naar de kleuterschool te brengen.

eUrban Bike: de stylish netwerker
Jouw producten: Drive unit Active Line Plus,  
SmartphoneHub, PowerTube 400, COBI.Bike App

eCity Bike: de praktische stadscruiser
Jouw producten: Drive unit Active Line, Kiox,  
PowerPack 400, eBike Connect App, Lock

Speed Pedelec: de betrouwbare dienstfiets
Jouw producten: Drive unit Performance Line Speed, 
Nyon, DualBattery 1250, eBike Connect App, ABS

eCargo Bike: de duurzame auto voor erbij 
Jouw producten: Drive unit Cargo Line, Nyon,  
DualBattery 1000, eBike Connect App

Je eBike moet comfortabel zijn en korte 
ritten op verschillende ondergronden  
mogelijk maken.

Je houdt ervan om sportief en minimalis-
tisch onderweg te zijn op je dagtochten. 
Een afgeslankt design is belangrijk voor je.

Met je eBike wil je langere ritten met 
bagage kunnen maken, maar ook kunnen 
navigeren en routes plannen.

eSUV Bike: de comfortabele allrounder
Jouw producten: Drive unit Performance Line CX,  
Nyon, PowerTube 625, eBike Connect App

eGravel Bike: de sportieve allrounder
Jouw producten: Drive unit Performance Line,  
Kiox, PowerTube 500, eBike Connect App

eTrekking Bike: de perfecte reisgezel 
Jouw producten: Drive unit Performance Line,  
Nyon, PowerTube 625, eBike Connect App

Je houdt van uitdagende trails. Je wilt 
met je eBike net zoveel plezier bergop-
waarts hebben als bergafwaarts.

eMTB: het fijngevoelige powerpakket
Jouw producten: Drive unit Performance Line CX, 

Kiox 300 & LED Remote, PowerTube 750, eBike Flow App

Je traint vaak met vrienden. Je eBike 
moet je wind in de rug geven en je gren-
zen verleggen.

eRoad Bike: de onvermoeibare traininspartner  
Jouw producten: Drive unit Active Line Plus, Kiox,  
PowerTube 500, eBike Connect App
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HET SMART SYSTEEM

Volledig verbonden: 
het smart systeem 

Het smart systeem van Bosch  
eBike Systems – bestaande uit 
eBike Flow app, bedienings- 
eenheid, display, accu en drive 
unit – zorgt voor een individuele 
eBike-belevenis. De nieuwe  
systeemgeneratie verbindt tech-
nisch hoogwaardige eBike-com-
ponenten met digitale functies en 
tilt zo je dagelijkse en recreatieve 
rijplezier naar een hoger niveau.

Voortdurende  
ontwikkeling
 
Steeds weer iets nieuws ontdek-
ken: met het smart systeem blijft 
je eBike zich ook na de aanschaf 
continu verder ontwikkelen.  
Je eBike-belevenis wordt steeds 
weer verrijkt met nieuwe functies 
– dankzij updates "over the air", 
waar en wanneer je maar wilt.  
Met het smart systeem neemt  
Bosch eBike Systems  eBikers mee 
naar de digitale toekomst.

Langer 
rijplezier
 
Met de nieuwe PowerTube 750-accu 
van het smart systeem beschik 
je over de maximale actieradius 
onder de PowerTubes in de huidige 
Bosch-portfolio. Naast een mooi  
design en integratie in de eBike 
hebben veiligheid, bedieningsgemak 
en duurzaamheid de hoogste  
prioriteit.

bosch-ebike.nl/
smartsysteem
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Honderd procent 
verbonden
 
De nieuwe eBike Flow app is de 
sleutel tot jouw Connected Biking- 
belevenis. De app verbindt jou met 
jouw eBike – en je eBike met het 
internet. De eBike Flow app kan  
via Bluetooth eenvoudig worden 
verbonden met de LED Remote.  
Dat betekent dat je altijd verbonden  
bent met je eBike – en dankzij 
slimme, aanpasbare functies ben je 
altijd klaar voor nieuwe avonturen.  

Design in 
fraaie vormen
 
De componenten van het smart 
systeem kunnen elegant in het 
fietsframe worden geïntegreerd en 
maken een modern en puur design 
mogelijk. Het Kiox 300-display zorgt 
voor een strakke eBike-look op het 
stuur en scoort bovendien met  
optimale leesbaarheid en animatie- 
effecten. Stijlvol en overzichtelijk 
tegelijk. 

Perfect 
samenspel
 
Het smart systeem verbindt perfect 
op elkaar afgestemde componenten 
met de digitale wereld – en je eBike 
met je favoriete apps. Je activiteiten 
worden volledig automatisch gere- 
gistreerd en kunnen niet alleen na 
de rit door je worden geëvalueerd, 
maar kunnen ook worden gesyn-
chroniseerd met fitness-apps zoals 
Apple Health.      
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S Active Line Active Line Plus

De elegante metgezel  
voor de polsslag van de stad

 ▶ Stil door het verkeer zweven 
dankzij geluidsarme motor 

 ▶ Tot 40 Nm ondersteuning  
voor harmonieuze acceleratie

 ▶ Zorgeloos cruisen dankzij het 
lichte gewicht van ca. 2,9 kg

 ▶ Strakke eBike-look door  
compacte constructie

 ▶ Natuurlijk rijgevoel dankzij 
soepel trappen in de Off- 
modus bij meer dan 25 km/u

 ▶ Comfortabel remmen met 
optionele terugtrapfunctie

De drive unit voor avontuur,  
dagelijks leven en uitstapjes 

 

 ▶ Authentieke rijervaring  
door soepel trappen in de  
Off-modus en bij meer  
dan 25 km/u

 ▶ Comfortabel rijgevoel in  
elke situatie dankzij maximaal 
draaimoment van 50 Nm

 ▶ Moderne eBike-look  
dankzij elegante integratie  
in het fietsframe

 ▶ Comfortabel remmen met 
optionele terugtrapfunctie

 ▶ Uitstekend design dankzij 
vloeiende vormen en lijnen

bosch-ebike.nl/ 
active

bosch-ebike.nl/ 
activeplus

De eisen die aan drive units worden gesteld, zijn net 
zo gevarieerd als de gebruikers ervan. Dat is precies 
waarom Bosch eBike Systems niet één aandrijving 
heeft voor iedereen maar voor iedereen de juiste: als 
milieuvriendelijk alternatief in de stad, voor transport, 
voor het plezier in bewegen en voor uitdagingen op  
bergachtig terrein.

Feel the Flow  Producten 2022



Cargo Line Performance Line Performance Line CX

De krachtige drive unit  
voor vrachttransport

 ▶ Comfortabel rijden, zelfs  
met lading, dankzij de speciale 
aanpassing aan eCargo Bikes

 ▶ Gemakkelijker starten en 
optrekken dankzij tot 85 Nm 
ondersteuning, ook bij lage 
trapfrequenties

 ▶ Krachtig bergop rijden dankzij 
ondersteuning tot 400 % over 
het gehele snelheidsbereik  
tot 25 km/u

 ▶ Maximale actieradius  
dankzij efficiënte motor  
en DualBattery

De veelzijdige aandrijving voor  
sportieve rijders en forenzen 

 

Performance Line 

 ▶ Authentieke rijervaring  
door soepel trappen in de  
Off-modus en bij meer  
dan 25 km/u

 ▶ Sportieve acceleratie, zelfs  
bij hoge trapfrequenties,  
dankzij maximaal  
draaimoment van 65 Nm

Performance Line Speed

 ▶ Dynamisch rijgevoel  
dankzij maximaal  
draaimoment van 85 Nm

 ▶ Snel rijden met ondersteuning 
tot 45 km/u

Het powerpakket voor de ultieme Uphill Flow  
en meer rijplezier in veeleisend terrein 

 ▶ Krachtig wegrijden en optrekken dankzij tot 85 Nm ondersteuning, 
ook bij lage trapfrequenties

 ▶ Natuurlijke rijdynamiek door bijzonder snelle verwerking van  
de sensorsignalen

 ▶ Optimale controle met speciale eMTB-modus, zonder van rijmodus 
 te hoeven veranderen

 ▶ Gemakkelijk over wortels, niveauverschillen en stenen, zelfs bergop, 
dankzij de Extended Boost-functie van de eMTB-modus

 ▶ Traploze ondersteuning voor een natuurlijk rijgevoel en energie-
besparend rijden voor sportieve eBikers met de Tour+-modus

 ▶ Maximale wendbaarheid, ook op veeleisende trails, dankzij multi- 
sensorconcept en Bosch vermogensregeling

 ▶ Constante prestaties, ook bij continue belasting

 ▶ Individualisering van de rijervaring door aanpassing van de rijmodi 
binnen het gegeven kader

bosch-ebike.nl/ 
cargoline

bosch-ebike.nl/
performance

bosch-ebike.nl/
performance-cx

bosch-ebike.nl/ 
smart-cx
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De rijmodi in vogelvlucht

Het Bosch eBike-systeem biedt vijf verschillende rijmodi aan,  
die afhankelijk van de toepassing en het type rijder het ideale  

ondersteuningsprofiel bieden.

R
IJ

M
O

D
I

Met het Bosch eBike-systeem kun je kiezen uit 
verschillende rijmodi: of het nu in het dagelijks leven  
in de stad is, tijdens woon-werkverkeer of in je vrije tijd 
op toertochten en trails - voor elke rijsituatie en voor  
elk type rijder is er optimale ondersteuning.

 ▶ Turbo: Directe, zo krachtig mogelijke ondersteuning  
tot aan de hoogste trapfrequenties op steile hellingen 

 ▶ Sport*: Krachtige ondersteuning voor universeel gebruik, 
zowel voor sportief fietsen als voor vlot pendelen in het 
stadsverkeer. 

 ▶ eMTB*: Dynamische ondersteuning voor een natuurlijk 
rijgevoel en optimale controle bij het eMountainbiken  

 ▶ Tour+**: Traploze ondersteuning voor een natuurlijk 
rijgevoel en energiezuinig rijden op sportieve tochten 

 ▶ Tour**: Gelijkmatige ondersteuning voor tochten met  
een grote actieradius 

 ▶ Eco: Geringe ondersteuning bij maximale efficiëntie  
voor de grootste actieradius 

 ▶ Off: Geen ondersteuning, alle displayfuncties kunnen 
worden opgeroepen 
 
*Afhankelijk van het eBike-type kan de eMTB-modus de 
Sport-modus vervangen op de Performance Line en de  
Performance Line CX. In de eMTB-modus varieert het  
ondersteuningsniveau tussen de rijmodi Tour en Turbo. 
 
**Voor de Performance Line CX kan de Tour+-modus de  
Tour-modus vervangen. Bij de Tour+-modus varieert het  
ondersteuningsniveau tussen de rijmodi Eco en Turbo. 

Feel the Flow  Producten 2022



bosch-ebike.nl/ 
emtb

bosch-ebike.nl/
performance-cx

Tour+-modus

De eMTB-modus past de 
ondersteuning in elke situatie 
perfect aan jou en de ondergrond 
aan. Dat geeft maximaal  
rijplezier en een uniek rijgevoel. 
Wij noemen dat de Uphill Flow.

Dankzij de rijmodus Tour+ hoef je 
niet langer handmatig te schakelen 
tussen de rijmodi en bespaar je 
energie door een hogere krachtsin-
spanning van jou als rijder. Zo kun 
je nog meer genieten van het 
rijplezier tijdens sportieve tochten. 

De rijmodus 

voor eMountainbiken  
op trails 

 ▶ Overwin obstakels zoals 
boomwortels en dikke  
takken gemakkelijk met  
doelgerichte pedaaldruk  
met de Extended Boost

 ▶ Meer controle in alle  
rijsituaties dankzij een  
betere dosering van het  
motorvermogen

 ▶ Gemakkelijker wegrijden  
op een helling dankzij de 
krachtige ondersteuning

 ▶ Lastige trails bedwingen  
door dynamische  
krachtontwikkeling

 ▶ Actieradius vergroten door 
automatische verlaging van 
de ondersteuning op meer 
ontspannen trajecten

De rijmodus voor  
sportieve tochten met de  

trekking-bike of eMTB

 ▶ Volledige focus op de eBike-
tocht zonder handmatig 
schakelen tussen rijmodi 

 ▶ Natuurlijk rijgevoel dankzij  
de gevoelige vermogens- 
dosering van de motor

 ▶ Geniet van langere tochten 
dankzij meer krachtsinspan-
ning door de eBiker

 ▶ Traploze ondersteuning  
varieert tussen de rijmodi  
Eco en Turbo 

 ▶ Beschikbaar voor drive unit 
Performance Line CX vanaf 
modeljaar 2020

eM
TB

TO
U

R
+

eMTB-modus
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bosch-ebike.nl/
purion

bosch-ebike.nl/
intuvia

bosch-ebike.nl/
kiox

Purion Intuvia Kiox

Compact  
en puur

 ▶ Duidelijke weergave 
van de belangrijkste 
rijgegevens

 ▶ Optimale leesbaar-
heid, ook in direct 
zonlicht 

 ▶ Veilige bediening  
met de duimen en een 
opgeruimd stuur

 ▶ Optionele service- 
intervalaanduiding

De intuïtieve  
schakelcentrale 

 ▶ Bedieningsgemak 
dankzij de afzonderlij- 
ke bedieningseenheid

 ▶ Goed leesbaar  
onder alle  
lichtomstandigheden

 ▶ Kan worden gebruikt 
als laadstation  
dankzij USB-poort

 ▶ Schakeladvies  
voor een optimale 
actie radius 

 ▶ Optionele service- 
intervalaanduiding

De verbonden  
trainingspartner 

 ▶ Optimale training 
dankzij de weergave 
van vermogen, trap-
frequentie en hartslag* 

 ▶ Duidelijke oriëntatie 
met navigatiefunctie 

 ▶ Nieuwe functies via  
de eBike Connect App 

 ▶ Opgeruimd stuur 
dankzij compact 
formaat

 ▶ Duidelijke ritgege- 
vensevaluatie in de 
eBike Connect App  
en in het portaal  
 
*Bij aansluiting van 
een hartslagmeter via 
Bluetooth 

D
IS

P
LA

YS

Bosch eBike-displays bieden voor elke  
behoefte een passende metgezel – van  
de minimalistische bedieningseenheid  
tot de alles-in-één boordcomputer tot de  
smartphone-oplossing op het stuur.
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bosch-ebike.nl/
led-remote

bosch-ebike.nl/
nyon

Nyon

De verbonden  
allrounder

 ▶ Intuïtieve bediening 
van het kleurendisplay 
dankzij de  
aanraakfunctie 

 ▶ Nieuwe functies via  
de eBike Connect App 

 ▶ Volledige concentratie 
op de tocht dankzij 
offline navigatie

 ▶ Duidelijke weergave 
van de actieradius  
voor en tijdens de rit 

 ▶ Meer plezier door  
de verbinding met  
je favoriete apps

De volledig verbonden  
bedieningscentrale 

 

 ▶ Comfortabele  
duimbediening met  
ergonomisch L-design

 ▶ Snelle statusinfor-
matie en meer  
veiligheid door intuï- 
tieve detectie  
van de kleuren-leds

 ▶ Nieuwe functies via  
de eBike Flow app 

 ▶ Intuïtief gebruik  
van de slimme  
loopondersteuning

 ▶ Goede leesbaarheid, 
ook bij wisselende 
lichtomstandigheden

LED Remote

De intelligente  
smartphonecockpit 

 ▶ Eenvoudige, veilige 
bediening van het 
display van je smart-
phone met je duim 
vanaf het stuur

 ▶ Nieuwe functies via 
de COBI.Bike App 

 ▶ Geïntegreerde 
oplaadfunctie voor 
smartphone 

 ▶ Meer plezier door  
de verbinding met  
je favoriete apps

COBI.Bike

bosch-ebike.nl/
cobibike

bosch-ebike.nl/
smartphonehub

SmartphoneHub

Het flexibele  
smartphonedisplay

 ▶ Flexibel gebruik 
met smartphone 
of geïntegreerd 
LCD-display 

 ▶ Navigeren, activi- 
teiten volgen en 
nieuwe functies  
ervaren met de 
COBI.Bike App

 ▶ Eenvoudig opladen 
van de smartphone 
dankzij USB- 
aansluiting

 ▶ Meer plezier door  
de verbinding met  
je favoriete apps

bosch-ebike.nl/
kiox300

De slimme  
sportvriend

 ▶ Berekent gegevens 
over je conditie en 
optimaliseert je trai-
ning door motiverende 
aanwijzingen

 ▶ Verbeterde ritplanning 
door weergave van de 
resterende actieradius

 ▶ Nieuwe functies via  
de eBike Flow app 

 ▶ Compact formaat, 
modern design en 
optimaal afleesbaar 
kleurendisplay

 ▶ Individuele positioner-
ing door middel van 
flexi-blem display-
houder

Kiox 300
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eBike Connect App COBI.Bike App

De juiste app voor  
je boordcomputer  

 ▶ Verbindt je smartphone  
via Bluetooth met de boord
computers Nyon en Kiox

 ▶ Hiermee kun je je route  
plannen en met Nyon of  
Kiox navigeren 

 ▶ Helpt je een actieve levens
stijl in je dagelijks leven te 
integreren door je activiteiten 
automatisch te registreren 

 ▶ Helpt je de belangrijkste  
informatie op je boordcom 
puter in de gaten te houden via  
individueel aanpasbare en 
duidelijke gebruiksinterfaces

De juiste app voor  
je smartphoneoplossing 

 ▶ Verbind je smartphone met de 
SmartphoneHub of COBI.Bike 
– en verander je smartphone 
in een eBikedisplay 

 ▶ Hiermee kun je je audio 
apps rechtstreeks bedienen 
vanaf je eBike

 ▶ Blijf verbonden met je vrien
den door de mogelijkheid om 
te bellen en gebeld te worden

 ▶ Synchroniseert je fitness 
informatie met Apple Health 
of Google Fit – zodat je deze 
gemakkelijk met anderen  
kunt delen

boschebike.nl/ 
connect

boschebike.nl/ 
cobibike

A
P

P
S

Met de combinatie van eBike en smartphone-app ben  
je onderweg volledig verbonden. Apps verbeteren je  
eBike-belevenis met innovatieve digitale functies en 
diensten. Het maakt niet uit of je de voorkeur geeft  
aan een boordcomputer of je smartphone als display  
– wij bieden je een geschikte app voor elke smaak  
en elke rijsituatie!

Feel the Flow  Producten 2022



eBike Flow App

De juiste app voor je  
eBike met het smart systeem

De eBike uitbreiden
Ontwikkelt je eBike voortdurend  

door middel van nieuwe functies en 
updates "over the air" – zodat je  

eBike altijd up-to-date is

Activiteiten registreren
Leg je ritgegevens en gegevens over  

je conditie volledig automatisch  
vast – stop gewoon je smartphone  

in je rugzak, stap op je eBike en  
begin te trappen

Altijd alles in één oogopslag 
Bundelt alle belangrijke informatie  
op het Home-scherm – van de  
laadstatus van de accu tot de volgende 
servicebeurt en de totale afgelegde 
afstand 

Rijmodi individualiseren
Biedt de motorondersteuning die je 
nodig hebt – en maakt het mogelijk 
om de rijmodi aan te passen zodat  
ze perfect passen bij jouw rijstijl en  
het traject

Biedt alle instelmogelijkheden 
voor je eBike centraal op één plek

bosch-ebike.nl/ 
flow-app-magalog

Maakt verbinding met je  
favoriete apps zoals Apple Health 
en synchroniseert je activiteiten 
en fitness-statistieken

Geeft in de Help-sectie  
antwoord op veel van je vragen 
rond je eBike
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De Bosch accu's zijn de energieleveranciers van  
de eBikes en daarmee een van de belangrijkste 
componenten. Ze combineren een enorme reikwijdte, 
lange levensduur en gering gewicht met ergonomisch 
design en bedieningsgemak. Meer informatie over 
verzorging, vervoer en recycling vindt je in onze  
gids over accu's op: bosch-ebike.nl/accu-gids

PowerPack PowerTube

Veelzijdig en altijd in handbereik: 
een energieleverancier  

voor elke eBike-belevenis

 ▶ Gemakkelijk opladen op de 
eBike of verwijderen met  
één handgreep

 ▶ Bosch battery management 
system voor een lange  
levensduur

 ▶ Bedieningsgemak dankzij de 
ergonomische draagbeugel

 ▶ Hoge veiligheidsnormen door 
productdesign en fabricage

 ▶ Veel keuze door verschillende 
designs

 ▶ Accu in frame: beschikbaar 
met 300 Wh, 400 Wh  
en 500 Wh

 ▶ Bagagedrageraccu: beschik-
baar met 300 Wh, 400 Wh  
en 500 Wh

Overtuigende  
vermogensdragers voor de  
hoogste esthetische eisen

 ▶ Strakke eBike-look  
dankzij optimale integratie  
in de onderbuis

 ▶ Bosch battery management 
system voor een lange  
levensduur

 ▶ Stevige grip, ook op  
moeilijk terrein, dankzij  
het vastzetmechanisme

 ▶ Intuïtieve verwijdering  
dankzij de comfortfunctie

 ▶ Hoge veiligheidsnormen door 
productdesign en fabricage

 ▶ Meer variatie in eBike-design 
door horizontale of verticale 
montagevariant

 ▶ Beschikbaar met 400 Wh,  
500 Wh en 625 Wh

bosch-ebike.nl/
powertube

bosch-ebike.nl/
powerpack

Feel the Flow  Producten 2022



DualBattery Chargers

De sterkste PowerTube voor  
lange en veeleisende tochten

 ▶ Maximale actieradius  
dankzij 750 Wh 

 ▶ Fraai eBike-design door 
frame-integratie

 ▶ Bosch battery management 
system voor een lange  
levensduur

 ▶ Stevige grip, ook op moeilijk 
terrein, dankzij  
het vastzetmechanisme

 ▶ Intuïtieve verwijdering  
dankzij de comfortfunctie

 ▶ Hoge veiligheidsnormen door 
productdesign en fabricage

 ▶ Meer variatie in eBike-design 
door horizontale of verticale 
montagevariant

De perfecte oplossing voor  
lange afstanden en transporten

 ▶ Dubbele actieradius door 
koppeling van twee accu's

 ▶ Flexibiliteit door een brede 
waaier van accucombinaties 
tot een maximum van  
1250 Wh*.

 ▶ Betrouwbaar opladen door 
intelligent oplaadbeheer

 ▶ Bosch battery management 
system voor een lange  
levensduur

 ▶ Hoge veiligheidsnormen door 
productdesign en fabricage 
 
*PowerPack 300 en  
PowerTube 400 werken niet in 
combinatie met DualBattery 

Praktische laders  
voor elke situatie

 ▶ Gemakkelijk te vervoeren 
dankzij het compacte  
formaat en het lage gewicht

 ▶ Stil opladen zonder geluid

 ▶ Bedieningsgemak dankzij 
de ergonomisch gevormde 
laadstekker

 ▶ Uitgebreide selectie voor  
elke situatie

 ▶ 2 A Compact Charger:  
bijzonder licht en klein

 ▶ 4 A Standard Charger:  
de allrounder voor het  
dagelijks leven

 ▶ 6 A Fast charger**: perfect 
voor snel en frequent laden 
 
**Laadstroom is begrensd op  
4 A voor PowerPack 300 en 
Classic+ Line accu's.

Compacte lichtgewicht  
voor snelle energie

 ▶ Snelladen voorziet de  
PowerTube 750 in de  
kortst mogelijke tijd van  
de nodige energie

 ▶ Volledige oplading van de  
PowerTube 750 in ongeveer 
zes uur, 50 % acculading  
in iets meer dan twee uur 

 ▶ Gemakkelijk te vervoeren 
dankzij het compacte  
formaat en het lage gewicht

 ▶ Ergonomisch design van  
de laadstekker voor  
eenvoudig gebruik

4A ChargerPowerTube 750

bosch-ebike.nl/ 
pt750

bosch-ebike.nl/ 
dual-battery

bosch-ebike.nl/ 
charger

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

Het systeem voor meer  
veiligheid en stabiliteit  

tijdens het remmen 

 ▶ Meer stabiliteit en betere 
bestuurbaarheid door een 
sterk verbeterde regeling  
van de remdruk

 ▶ Verminderd risico op slippen 
van het voorwiel op een losse 
ondergrond bij het remmen 

 ▶ Verminderd risico op kantelen 
bij remmen op gladde onder-
grond dankzij de loskomrege- 
ling voor het achterwiel 
 
*Bosch eBike ABS is verkrijgbaar 
in de landen van de Europese Unie 
en in de volgende landen: CH, NO

De waakzame digitale  
metgezel voor meer veiligheid  

op elke eBike-tocht 

 ▶ Automatische valdetectie 
dankzij het intelligente algo-
ritme van de COBI.Bike App

 ▶ 24/7 noodhulp door getraind 
Bosch serviceteam dat in  
geval van nood onmiddellijk  
de reddingsketen in gang zet

 ▶ Automatische verzending van 
de locatie van het ongeval naar 
de Help Connect-assistent 
 
**Help Connect is momenteel al-
leen beschikbaar voor gebruikers 
met Duitse simkaarten en in de 
talen Duits en Engels. De dienst is 
beschikbaar in elf landen: DE, AT, 
CH, FR, BE, NL, LU, GB, IE, IT, ES

eB
IK
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Veiligheid heeft een centrale rol bij fietsen. eBike Protect 
omvat alle innovatieve producten en oplossingen van 
Bosch eBike Systems die eBiken nog extra veilig maken. 

bosch-ebike.nl/ 
ebike-protect

bosch-ebike.com/
HelpConnect
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Aan de veilige kant  

Bosch eBike Systems biedt innovatieve mobiliteitsoplossingen  
en maakt zich sterk voor verantwoordelijk eBiken.  

Voor iedereen die ontspannen, duurzaam en vooral ook  
veilig onderweg wil zijn.

De veiligheid van eBike-rijders is een 
topprioriteit voor Bosch. Het ABS- 
systeem voor eBikes werd ontwikkeld op 
basis van het motorfiets-ABS van Bosch, 
dat zich ruimschoots heeft bewezen.  
De actieve remassistent zorgt voor beter 
controleerbaar, stabieler remmen door 
de combinatie van ABS voor de 
voorwielen en de loskomregeling voor 
het achterwiel. Bij kritieke remmanoeu- 
vres wordt de remdruk van de voorrem-
men binnen milliseconden gereguleerd 
zodat de rijsituatie zich stabiliseert.  

Als zich een ongeval voordoet, is  
Help Connect** als premiumfunctie  
van de COBI.Bike App beschikbaar.  
Bij een val zendt Help Connect** een 
noodoproep. Dit alarmeert een  
getraind serviceteam dat 24 uur per  
dag beschikbaar is en in geval van  
nood onmiddellijk de hulpdiensten 
waarschuwt. Er is ook elektronische 
beveiliging voor de eBike zelf met Lock, 
als aanvulling op het mechanische slot: 
deze deactiveert de motor zodra de 
rijder de boordcomputer uitschakelt.

van alle ongelukken met eBikes  
kon worden voorkomen door ABS.

Lock

Elektronische diefstalbeveiliging 
als ideale aanvulling  

op een mechanisch slot  

 ▶ Deactiveert de motor bij  
afnemen van de boord- 
computer en maakt de  
eBike zo onaantrekkelijk  
voor dieven

 ▶ Duidelijk hoorbaar feedback-
signaal, vergelijkbaar met 
centrale portiervergrende- 
ling bij een auto

 ▶ Na aanschaf gemakkelijk  
in te stellen via de  
eBike Connect App

 ▶ Verkrijgbaar voor de  
boordcomputer Kiox en  
met ingang van modeljaar 
2021 ook voor de  
boordcomputer Nyon 

bosch-ebike.nl/ 
lock

29 %
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SERVICE IS 
MEER DAN 
EEN BELOFTE

Met raad en daad 

Steeds meer mensen ontdekken hun passie voor 
eBiken. En het aanbod wordt steeds diverser, wat 
de vraag doet rijzen: welk model eBike is nu het 
beste voor mij? Al vooraf het bezoek aan de dealer 
is het zinnig na te denken over de eisen waaraan 
de eBike moet voldoen: hoe ga ik hem gebruiken, 
wat voor afstanden denk ik af te leggen? En moet 
de fiets geschikt zijn voor internet? Een eerste oriën-
tatie kun je vinden in ons overzicht vanaf p. 66. 

Om een geschikte eBike te vinden, is het verstandig 
om naar een gespecialiseerde dealer te gaan. Daar 
kun je kennismaken met verschillende soorten 
eBikes en aandrijvingssystemen – en desgewenst 
ook proefrijden om een indruk te krijgen. Uitein-
delijk moet duidelijk zijn welke pluspunten de 
verschillende modellen hebben en welk aandrij- 
vingssysteem het beste voldoet. 

Na de aankoop van een eBike kun je genieten van 
het nieuwe rijgevoel. Al het andere wordt geregeld 
door de gespecialiseerde dealer. Zij adviseren je 
over de verzorging van de aandrijving en de accu, 
voeren regelmatige inspecties en professionele 
reparaties uit en helpen je bij afzonderlijke instel-
lingen, bijvoorbeeld bij het in- en uitschakelen van 
de loopondersteuning. Bovendien kan de Capacity 
Tester worden gebruikt om de capaciteit van de 
eBike-accu te controleren.

steden bieden eBikers de 

Bosch Service aan. Ze zijn  

te vinden in 17 landen in 

Europa en Noord-Amerika.

dealers nemen jaarlijks  

deel aan de Bosch- 

trainingen. En het worden  

er elk jaar meer.

1366 13000

Contact: 

bosch-ebike.nl/contact

Het is een houding. Want bij Bosch eBike 
Systems weten we dat elk product maar zo  
goed is als de service die erbij wordt geleverd.  
Daarom worden dealers en werkplaatsmede-
werkers met uitgebreide cursussen geschoold  
tot eBike-specialisten – en garanderen we 
daarmee de best mogelijke service. Of het  
nu gaat om persoonlijk advies, regelmatige 
software-updates of uitgebreide allround-
controles: Geniet gewoon van dat bijzondere 
rijgevoel – voor de rest wordt gezorgd. Als je  
je verzoek rechtstreeks wilt voorleggen aan 
Bosch eBike Systems kun je contact opnemen 
met onze servicemedewerkers.
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Altijd met de nieuwste versie: met behulp van de Bosch 
DiagnosticTool kunnen dealers je eBike altijd actueel 
houden met software-updates. Dat maakt ook indrukwek-
kende prestatieverhogingen mogelijk. Een voorbeeld: de 
Performance Line CX, waarvan het draaimoment vanaf 
modeljaar 2021 kan worden opgevoerd tot 85 Nm. Boord-
computers zoals Kiox, Nyon en SmartphoneHub kunnen 
worden geüpgraded met nieuwe intelligente functies en 
up-to-date kaartmateriaal.

Haal het beste uit je eBike – Bosch biedt talrijke mogelijk- 
heden voor ombouw en uitbreiding bij de vakdealer. Alle 
boordcomputers en smartphone-oplossingen kunnen 
worden omgebouwd of achteraf worden ingebouwd. De 
vakdealer staat je ook met raad en daad bij wanneer je 
de accu vervangt door een krachtiger exemplaar of de 

juiste lader wil aanschaffen. Op de volgende pagina krijg 
je een eerste overzicht van de componenten die kunnen 
worden gecombineerd: 

         bosch-ebike.nl/product-combinaties

Jouw tevredenheid is wat ons drijft. Daarom biedt Bosch 
eBike Systems vakdealers niet alleen een snelle levering 
van reserveonderdelen. Met regelmatige trainingritten en 
online tutorials krijgen onze dealers uitgebreide know how 
over de omgang met nieuwe producten en de verzorging 
ervan. Wat telt is een bekwame all-roundservice - voor een 
goede bereikbaarheid en hoge reactiesnelheid tot een 
hechte klantenrelatie door een productcompetentie van 
hoog niveau. De rest is onversneden rijplezier. 

Overstappen op een eBike?  

Hier vind je een overzicht van alle 

merken die aandrijvingssystemen  

van Bosch gebruiken:  

bosch-ebike.nl/merken

Pimp je eBike!  

Alle producten voor retrofitting 

en accessoires zijn hier te vinden:  

bosch-ebike.nl/accessoires-en-upgrades

Is je eBike up-to-date?  

Hier kun je de actuele status van  

de software zien om je eBike door 

onze dealer te laten updaten:  

bosch-ebike.nl/software-updates
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