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Feel the Flow
med Bosch  
eBike Systems

En eBike kan være mange ting: et transportmiddel, 
en hjælper i hverdagen, et stykke sportsudstyr eller 
en rejsekammerat. Til hvert formål og hvert af dine 
ønsker har Bosch eBike Systems de passende, og 
med hinanden afstemte, komponenter.

Her giver vi dig et overblik over alle produkter  
og funktioner og hjælper dig med at finde din 
drømme-eBike.

Gode grunde til
at skifte til en eBike

Du sparer meget tid.
På en strækning på op til  
10 kilometer er en eBike det hurtigste 
transportmiddel i byen.

Du gør en indsats for miljøet.
eBikes aflaster trafikken og klimaet.  
De sørger ofte for at bilen bliver 
overflødig, og forårsager hverken støj 
eller emissioner.

Du nyder turen.
Motoren giver assistance på stigninger  
og lange ture. Den sørger for mere  
køreglæde og udvider din radius.

Du holder dig selv i form.
Regelmæssig motion holder dig i  
form og sørger for godt humør. eBike- 
cyklister cykler hyppigere og betydeligt 
længere end almindelige cyklister.

Du deler erfaringer.
Den elektriske assistance kompenserer 
for forskelle i ydeevnen – og sørger for 
at turen bliver til en fælles oplevelse.
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Altid med fingeren på tidens puls

Det smarte system

I den seneste systemgeneration, det smarte system,  
er alle komponenter fuldstændig netværksforbundet.

Alle det smarte systems produkter og funktioner
▶ fra side 6 og frem

Bosch eBike- 
systemet

Et Bosch eBike-system består af
komponenterne app, drive unit,  
display og betjeningsenhed og batteri.

Du kan vælge mellem to system- 
generationer: det smarte system og 
Bosch eBike-system 2.

Følger trenden permanent

Bosch eBike-system 2

Bosch eBike-system 2 er et fint afstemt system til  
alledem, der selv sætter deres egne trends og selv
bestemmer tempoet.

Alle produkter og funktioner i Bosch eBike-system 2
▶ fra side 20 og frem

YDERLIGERE INFORMATIONER
Du kan finde flere informationer om 

 forskellene mellem de to systemer på
bosch-ebike.dk/ebike-systemer 

App
Få mere ud af din eBike- 
oplevelse med digitale  
funktioner og tjenester.

Drive unit
Kør længere ture og klar
større højdeforskelle på en
mere afslappet måde.

Display og betjeningsenhed
Med en cykelcomputer eller
smartphone-løsning og  
betjeningsenhed styrer du 
din eBike nemt og bekvemt.

Batteri
Med effektive batterier
forsynes din eBike optimalt
med energi.

Komponenterne i  
eBike-systemet
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Det smarte system kombinerer eBike-
komponenter i teknisk høj kvalitet med den 
digitale verden og løfter dermed køreglæden 
både til hverdag og i fritiden til det næste 
niveau. Det giver en helt ny eBike-oplevelse 
med mere fleksibilitet, individualitet og nye 
køreimpulser. 

Brug de nyeste funktioner, og hold 
komponenterne i din eBike opdateret med 
trådløse opdateringer. Det smarte system  
er fuldstændig netværksforbundet og bliver 
løbende udvidet: Er du klar til nye 
muligheder til enhver tid?

Trådløse opdateringer
Hold din eBike opdateret, og udvid den med
yderligere funktioner.

Ekstra tyverisikring
Aktiver den digitale funktion eBike Lock vha. eBike
Flow-appen, og udvid den med den digitale tjeneste
eBike Alarm. På den måde kan du bedre beskytte din
eBike mod tyveri. ▶ Læs mere på s. 19

Ruteplanlægning og navigering
Vælg den til dig bedst passende rute ved hjælp af
forskellige ruteprofiler. Navigeringsfunktionen i eBike
Flow-appen sørger for at du når sikkert frem til dit mål.

Aktivitets-tracking
Du behøver bare at træde i pedalerne for at  
registrere dine tur- og fitnessdata automatisk.

komoot, Strava og Apple Health
Del dine succeser og aktiviteter med dit community: 
Synkroniser dine tur- og fitnessdata med dine  
yndlingsapps.

Individuelle køretilstande
Du kan tilpasse de valgte køretilstande inden for  
de givne rammer nøjagtigt til dine behov, f.eks. 
sådan at de giver dig mere assistance eller bruger 
mindre strøm.

eBike Flow-appen forbinder
dig med din eBike – og din
eBike med den digitale
verden. Med appen styrer  

du alle det smarte systems funktioner.
Appen muliggør, at du kan tilpasse
eBiken præcis til dine behov, udvide den
og holde den opdateret: Du skal blot
downloade de nye funktioner og
tjenester, og opdateringer til din eBike
installerer du helt enkelt via Bluetooth.
Det holder hele tiden din eBike opdateret
og udbygger den løbende med nye
funktioner.

DOWNLOAD
eBike Flow-app til din iOS- 
eller Android-smartphone
bosch-ebike.com/dk/flow-app

Startskærm
Bevar overblikket over alle
vigtige oplysninger om din eBike.

Køreskærm
I kombination med
SmartphoneGrippet kan du bruge
din smartphone som en stort  
display. Se de vigtigste køredata
og en kortbaseret navigering.

I øvrigt: Hvis en eBike
har en af disse to
komponenter, er det  
en eBike med det  
smarte system.

System Controller LED Remote

Det smarte system

eBike Flow-app
Det smarte  
system
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Nye komponenter

 ▶ Drive Units: Med de nye drive units Cargo Line, 
Performance Line og Performance Line Speed 
kan eBike-cyklister glæde sig over nye motorer, 
som er blevet optimeret for de forskellige  
eBike-typer.

 ▶ Displays: Intuvia 100 er et nyt alternativ i 
display-programmet.

 ▶ Betjeningsenheder: Den i overrøret integrerede 
System Controller er den nye betjeningsenhed 
for et stilrent eBike-look, mens den valgfrie 
enhed Mini Remote udvider eBikens 
funktionsomfang på styret.

 ▶ Batterier: PowerPack 545 og 725 samt 
PowerTube 500 og 625 sørger for den passende 
energi til alle typer eBikes. 

NYHEDSVIDEO
I vores nyhedsvideo kan du  
se alle vores nyheder:
bosch-ebike.dk/nyheder

eBike Alarm og ConnectModule

Parker med en sikker fornemmelse: eBike Alarm sikrer din eBike ud over din 
mekaniske lås med en digital nøgle og en intelligent alarmfunktion. I tilfælde 
af tyveri bliver din eBike sporet, og du kan spore dens placering med eBike 
Flow-appen. For at kunne bruge eBike Alarm skal ConnectModulet være 
installeret i din eBike, og eBike Lock skal være aktiveret. ▶ Læs mere på s. 19

         Auto-tilstand og Cargo-tilstand

Nye, optimerede køretilstande: Det har aldrig været så nemt at køre på eBike. 
Den nye Auto-tilstand justerer automatisk assistancen afhængigt af 
køresituationen. Cargo-tilstanden på din eCargo Bike optimerer 
igangsætningen - for mere kontrol, selv med fuld last. ▶ Læs mere på s. 15

Hill Hold-funktion

Let at overvinde passager, hvor du må skubbe cyklen: Funktionen forhindrer, 
at din eBike ruller utilsigtet tilbage i ca. 10 sekunder, når du skubber på en 
stejl skråning. Den supplerer den smarte skubbehjælp og fungerer, så længe 
skubbehjælpen er aktiv. Derfor behøver ikke være nervøs for hvordan du skal 
mestre skubbepassager når du planlægger din eMTB-tur. 

8

Det smarte system

Produkt-
nyheder

Flere valgmuligheder for mere køreglæde:  
Det smarte system vokser dynamisk. Der 
tilføjes stadig nye produkter, som sammen 
med yderligere digitale funktioner forbedrer 
din eBike-oplevelse. Vi lægger stor vægt på 
din sikkerhed og beskyttelsen af din eBike.

Kør mere sikkert, kom mere sikkert frem, og  
parker din eBike med en god fornemmelse:  
Oplev produktnyhederne for modelåret 2023.

System Controller Mini RemoteDrive Units Intuvia 100 PowerTubesPowerPacksConnectModule

NY

Bosch eBike ABS

Bremser din eBike,  
ikke dit flow

Med det nye Bosch eBike ABS kan du bremse endnu mere sikkert.  
Og da alle eBikes er forskellige, findes der ikke ét ABS til alle, men 
det rigtige ABS til din individuelle type eBike – fra eCity til eMTB. 

▶ Læs mere om det nye Bosch eBike ABS på s. 18
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Det smarte system

Drive Units

Uanset om det er miljøvenligt og effektivt i
byen, stærkt assisterende ved transport af
tunge laster, dynamisk og sporty i krævende
terræn eller helt naturligt og skånsomt  
på afslappende udflugter i naturen: Vi har 
den rigtige drive unit til enhver situation.  
I det smarte system er cyklens drive unit 
fuld stændig netværksforbundet med alle  
de andre komponenter. Med trådløse 
opdateringer holder du den altid opdateret, 
og der tilføjes hele tiden nye funktioner.

Yderligere oplysninger om denne drive unit  
finder du på bosch-ebike.dk

* Lanceres i starten af 2023

NY NY NY

Cargo Line
Til varetransport

Performance Line
Til sportslige trekkingture

Performance Line Speed*

Til høje hastigheder og lange afstande

Performance Line CX
For det ultimative Uphill Flow 

Beskrivelse Din fleksible følgesvend i hverdagen sørger for en let 
og komfortabel transport. Den sørger for størst mulig 

sikkerhed og kørestabilitet. Den specielle Cargo-
tilstand optimerer igangsætningen, selv med fuld last.

Den alsidige drive unit giver den rette assistance i 
alle køresituationer og en sporty, naturlig 

køreoplevelse. Anvend den nye Auto-tilstand  
og nyd turen.

Med en kraftig acceleration og assistance  
op til 45 km/t bringer Performance Line Speed-

funktionen dig hurtigt og effektivt frem til dit mål. 

Din motor er stærk, reagerer fleksibelt og 
fintfølende. Den udfolder sit potentiale på  

de krævende trails. 

Maks. drejningsmoment 85 Nm 75 Nm 85 Nm 85 Nm

Maks. hastighed 25 km/t 25 km/t 45 km/t 25 km/t

Maks. assistance 400 % 340 % 340 % 340 %

Individuelle køretilstande Standardfunktion Standardfunktion Standardfunktion Standardfunktion

Skubbehjælp Skubbehjælp med Hill Hold Skubbehjælp med Hill Hold Skubbehjælp med Hill Hold Skubbehjælp med Hill Hold

Vægt 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg
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Det smarte system

Displays og
betjenings-
enheder

Med displayene fra Bosch eBike Systems har du 
overblik over alle vigtige data, når du er 
undervejs. Vigtige data som f.eks. hastighed, 
den resterende rækkevidde eller batteriets 
ladestand vises tydeligt og er lette at aflæse. 
Med betjeningsenheden kan du sikkert og 
bekvemt styre funktionerne mens du kører.

Yderligere oplysninger  
om displayet eller 
betjeningsenheden 
finder du på 
bosch-ebike.dk

* Fås fra efteråret 2022

Intuvia 100*

Det intuitive og  
overskuelige display

Kiox 300
Den smarte følgesvend  

til sportslige ture

SmartphoneGrip
Din smartphone med  

eBike Flow-appen som display

System Controller*

Den minimalistiske og  
rene kontrolenhed

Mini Remote*

Det valgfrie og optimale supplement  
til System Controlleren

LED Remote
Det smarte kontrolcenter

Beskrivelse På det intuitive og overskuelige 
display kan du perfekt aflæse alle 

dine køredata. Takket være den 
eksterne betjeningsenhed kan du 

holde begge hænder på styret.

På det netværksforbundne display 
finder du en sportspartner, der kan 

optimere din træning. Med eBike 
Flow-appen kan du dele alle dine 
fitnessdata med dit community.

Sørger for at din smartphone sidder sikkert fast 
på styret: Mens din smartphone oplades vha. 
SmartphoneGrip, forsyner eBike Flow-appen 

dig med data på din tur. Takket være den 
identiske grænseflade kan du nemt og hurtigt 

udskifte den med Kiox 300.

Med sin robusthed og sit 
minimalistiske look passer den 

brugervenlige kontrolenhed perfekt 
til din eMTB eller eUrban Bike. 

Forbundet med System Controlleren 
via Bluetooth udvider den 

funktionsomfanget og muliggør på en 
stilren måde en sikker og praktisk 

betjening. 

Med begge hænder på styret har du 
alle de vigtige funktioner lige ved 
hånden og kontrol over din eBike.

Display  2,5 tommer sort-hvid-display 2 tommer TFT-farvedisplay Smartphone-display
Uden display med mulighed for 

supplering med Intuvia 100, Kiox 300, 
Smartphone eller Mini Remote

Uden display med mulighed for 
supplering med Intuvia 100, Kiox 300 

eller smartphone

Uden display eller med mulighed for 
supplering med Intuvia 100, Kiox 300 

eller smartphone

Betjening
LED Remote eller Mini Remote  

i forbindelse med System Controller
LED Remote eller Mini Remote  

i forbindelse med System Controller
 LED Remote, smartphone,  

System Controller og Mini Remote

Kontrol af din eBikes grundlæggende 
funktioner (tænd/sluk, skift af køretilstand) 

Udvidelse af betjeningsmuligheden vha. 
Mini Remote

Kun i forbindelse med System Controller: 
Styringen udvider eBike-funktionerne 

samt display-visningen

Kontrol af funktionerne  
på din eBike og displayet

Navigation  – Vil kunne fås fremover Via din smartphone (eBike Flow-app) Via dit display eller din smartphone Via dit display eller din smartphone Via dit display eller din smartphone

Kapslings klasse Støv- og stænktæt iht. IP 54 Støv- og stænktæt iht. IP 54
Smartphone: Enhedsafhængig 

SmartphoneGrip: Støv- og stænktæt i henhold 
til IP54 (med lukket USB-kappe)

Støv- og stænktæt i henhold til IP54
 (med lukket USB-kappe)

Støv- og stænktæt iht. IP 54
Støv- og stænktæt i henhold  

til IP54 (med lukket USB-kappe)

NYNY NY



Vores køretilstande til dine behov
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Det smarte system

Hvor meget ekstra kraft din eBike assisterer 
dig med, er op til dig: Ved hjælp af de 
definerede køretilstande kan assistancen  
fra cyklens drive unit helt nemt tilpasses til 
din køresituation vha. betjeningsenheden. 
Uanset om du vil gå for fuld motion eller  
om du vil køre så langt som muligt.

Køretilstande

Alle tilgængelige køretilstande kan frit kombineres på eBikes med det
smarte system. En undtagelse er dog Cargo-tilstanden, som er specielt 
udviklet til eCargo Bikes. Din specialforhandler kan aktivere op til fire 
yderligere tilstande ud over Off-tilstanden, som kan tilpasses præcis til 
dine behov.

Individuelle køretilstande
Ved hjælp af eBike Flow-appen kan du inden for de givne rammer konfi-
gurere de valgte køretilstande, så de svarer til dine individuelle behov.

Turbo ▶ Direkte og meget kraftfuld assistance,  
selv ved høje trædefrekvenser på stejle bakker

Sport ▶ Kraftfuld assistance til universel anvendelse – 
både til sportslig kørsel og hurtige pendleture i byen

Tour ▶ Jævn assistance for ture med stor rækkevidde 

Eco ▶ Lav assistance for maksimal effektivitet og  
længste rækkevidde

Off ▶ Ingen assistance, dog kan alle display-funktioner 
hentes frem

NY NY

Cargo

Maksimal assistance  
til eCargo Bikes

 ▶ Assisterer med op til  
400 % af din egen kraft, 
perfekt til tunge laster.

 ▶ Naturlig igangsætning,  
selv med fuldt læs.

 ▶ Nemmere håndtering og  
en mere behagelig 
køreoplevelse for endnu 
mere sikkerhed.

Auto

Automatisk tilpasning  
af motorassistancen

 ▶ Ingen manuel omskiftning 
af køretilstande.

 ▶ Ingen nødvendighed for 
ekstra kraftydelse på 
stigninger eller ved 
pludselig modvind.

 ▶  Trinløs assistance (op  
til maksimal Turbo hhv. 
Cargo) for længere  
varende køreglæde.

eMTB

 
Dynamisk assistance ved 
eMountainbiking

 ▶  Mere kontrol i alle 
køresituationer takket være 
motorens forbedrede 
kraftdosering.

 ▶  Extended Boost giver 
mulighed for nemmere at 
tackle rødder eller sten.

 ▶ Lettere igangsætning på 
bakker takket være den 
kraftfulde assistance. 

Tour+

Trinløs assistance på 
sportslige ture

 ▶  Læg fuldt fokus på eBike-
turen – uden manuelt  
at skulle skifte mellem 
køretilstandene.

 ▶ Naturlig køreoplevelse 
takket være motorens fint 
afstemte kraftdosering.

 ▶ Nyd længere ture med 
større udnyttelse af dine 
egne kræfter.
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PowerPack 545*

Nok energi til en frivillig ekstra omgang

PowerPack 725**

For mere kraft og udholdenhed

PowerTube 500
Til hverdagen og meget mere

PowerTube 625
Til ethvert eventyr

PowerTube 750
For større rækkevidde og flere højdemeter

Beskrivelse PowerPack 545 er din perfekte ledsager  
på land- og byture. Den sørger for 

tilstrækkelig med energi – selv til spontane 
omveje eller flere højdemeter end planlagt.

PowerPack 725 er det perfekte batteri til 
længere trekkingture og omfattende 

aktiviteter samt til eCargo Bikes og Speed 
Pedelecs med et større energibehov.

Den mindste PowerTube 500 passer 
perfekt til dine minimalistiske 

designkrav og er det perfekte batteri  
til eBikes med en lav vægt. 

Denne PowerTube 625 er den perfekte 
ledsager i terrænet og assisterer dig  

på alle dine eMTB-eventyr eller længere 
trekkingture.

Med den stærkeste og mest udholdende 
PowerTube 750 er intet trail for hårdt, 

intet bjerg for stejlt og ingen tur  
for lang. 

Monteringstype Stelbatteri Stelbatteri Integreret batteri Integreret batteri Integreret batteri

Energikapacitet ca. 545 Wh ca. 725 Wh ca. 500 Wh ca. 625 Wh ca. 750 Wh

Vægt ca. 3,0 kg ca. 4,0 kg ca. 3,0 kg ca. 3,6 kg ca. 4,3 kg

Opladningstid med  
4A Charger

Opladning til 50 % 
Opladning til 100 %

ca. 1,8 timer           
ca. 4,9 timer

ca. 2,3 timer  
ca. 6,0 timer

ca. 1,7 timer  
ca. 4,5 timer

ca. 2,1 timer  
ca. 5,4 timer

ca. 2,3 timer  
ca. 6,0 timer

16

Det smarte system

Batterier og 
opladere

Batteriet forsyner cyklens drive unit med 
energi. Uanset hvilken eBike du vælger, hvor 
sporty eller hvor langt du vil køre: Vælg den 
rigtige batteripakke til dig blandt et bredt 
udvalg af batteripakker.

4A Charger
Én oplader til alle batterier: Den højtydende 
oplader oplader hurtigt og er nem at bruge. 
Den lille og kompakte letvægter er perfekt at 
have med på turen og giver dit batteri den 
nødvendige energi på kortest mulig tid.

Yderligere oplysninger om batteriet  
finder du på bosch-ebike.dk

 ** Lanceres i starten af 2023* Fås fra efteråret 2022

NY NY NY NY
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Det smarte system

 ▶ Automatisk aktivering
Opret funktionen vha. eBike Flow-appen:  
Derefter indkobles eBike Alarm automatisk,  
når du slukker for din eBike.

 ▶ Bekymringsfri parkering 
Med eBike Flow-appen kan du se hvor din eBike  
er parkeret og aflæse dens sikkerhedsstatus.

 ▶ Akustisk og visuel alarm 
eBike Alarm slår alarm både med lydsignaler og 
oplysende LED-lys, når den registrerer lette og 
kraftige bevægelser. 

 ▶ Praktisk sporingsfunktion 
Hvis din eBike flyttes meget uden en gyldig nøgle, 
modtager du en meddelelse og kan spore eBikens 
placering med eBike Flow-appen.

 ▶ Automatisk aktivering 
Du kan aktivere funktionen gratis med eBike Flow-
appen: Derefter deaktiveres motorassistancen 
automatisk, når du slukker for din eBike.

 ▶ Smartphonen som en nøgle
Ved hjælp af eBike Flow-appen bliver din smartphone 
til en digital nøgle.

 ▶ Motorassistance
Hvis den relevante digitale nøgle er i nærheden, 
aktiveres motorassistancen. 

 ▶ Feedback, der kan ses og høres
Om eBike Lock er aktiv, signaleres ved hjælp af  
korte toner, lys og symboler på betjeningsenheden, 
displayet eller på smartphonen – for at du kan føle  
dig helt sikker.

Bremser din eBike, ikke dit flow

Mere sikkerhed, køreglæde og flow: Det nye Bosch eBike ABS sørger 
for at du kan bremse mere sikkert og trygt med begge bremser 
samtidigt. ABS-systemet kan forhindre at forhjulet blokerer, og 
hjælper dermed at hjulet ikke glider væk, således at du sidder mere 
sikkert i sadlen, selv ved pludselige kraftige opbremsninger – uanset 
om du kører på fast asfalt eller glatte grusstier. Men også i terrænet 
sørger det for mere sikkerhed, øger din køreglæde og kan være med 
til at forbedre dine præstationer. Bremsesystemet til vores Bosch 
eBike ABS blev udviklet i tæt samarbejde med vores partner Magura. 
Fordi alle eBikes er forskellige, findes der ikke ét ABS til alle, men 
det rigtige ABS til din individuelle type eBike. På denne måde hjælper  
det dig optimalt under bremsning.

eBike Protect

eBIKE LOCK
Flere oplysninger finder du på:
bosch-ebike.com/lock

eBIKE ALARM
Flere oplysninger finder du på:
bosch-ebike.com/alarm

Parkér den med en god fornemmelse

Vi vil selvfølgelig gerne, at du føler dig tryg, når du parkerer din eBike efter turen. Som smart 
tyverisikring, der supplerer den mekaniske lås, har vi udviklet funktionerne eBike Lock og eBike 
Alarm. eBike Lock deaktiverer motorassistancen og gør dermed din eBike uinteressant for tyve.  
Og eBike Alarm, med den indbyggede alarm- og sporingsfunktion, sørger for endnu mere sikkerhed. 
På den måde er din eBike endnu bedre sikret.

Nødvendigt ConnectModule
Komponenten, som kan 
eftermonteres af din 
fagforhandler, monteres 
usynligt på din eBike. Den 
indeholder et radio- og  
GNSS-modul, et eget batteri 
og forskellige sensorer, og 
giver dig mulighed for at 
bruge nye funktioner som  
f.eks. eBike Alarm.

BOSCH eBIKE ABS
Flere oplysninger finder du på:
bosch-ebike.com/abs

 ▶ Forskellige ABS-tilstande
Til enhver type eBike findes der en passende ABS-tilstand:  
ABS Cargo, ABS Touring, ABS Allroad, ABS Trail.  

 ▶ Effektiv forebyggelse af ulykker
Hvis alle el-cykler var udstyret med ABS, kunne op til 29 %  
af alle ulykker med el-cykler undgås hvert år.

 ▶ Forbedrer bremseeffekten
Med Kiox 300 bliver dine bremsestatistikker synlige. 

eBike AlarmeBike Lock

Bosch eBike ABS
NY

NY
NY

Kun når du føler dig rigtig sikker på din 
eBike, kan du også nyde flowet i fuldt 
omfang. Derfor fokuserer vi fuldt ud på  
din sikkerhed fra alle perspektiver. 



DOWNLOAD
eBike Connect-app til din iOS- 
eller Android-smartphone
bosch-ebike.dk/connect20 21

         eBike Lock 

Din udvidede tyverisikring 
Den eksklusive funktion eBike Lock  
er det perfekte supplement til en  
mekanisk lås. Når du har oprettet eBike  
Connect-appen, deaktiverer eBike Lock 
automatisk motorassistancen, når du 
fjerner dit display Kiox eller Nyon – 
hvilket gør din eBike uinteressant for 
tyve. Først når du sætter displayet på 
igen aktiveres motorassistancen igen.

 ▶  Eksklusiv funktion i forbindelse  
med Kiox og Nyon

Opsætningen foretages én gang med 
eBike Connect-appen og koster et gebyr. 

 ▶ Displayenhed som nøgle
Motorassistancen aktiveres og 
deaktiveres ved at displayenheden 
sættes på hhv. fjernes.

 ▶ Feedback, der kan ses og høres
Lyde og symboler viser, om eBike Lock 
er aktiveret – sådan at du kan være helt 
sikker.

eBIKE LOCK
Flere oplysninger finder du på:
bosch-ebike.com/lock

Opdateringer 
Hold din displayenhed opdateret, og 
udvid den med yderligere funktioner.

Fitnessfunktioner
Registrer dine turdata, og synkroniser 
dem med eBike Connect for at evaluere 
din træningspræstation efter turen. 

Visning af rækkevidden 
Tilrettelæg dine ture endnu bedre:  
Før og under turen viser dit display 
præcist, hvor langt du kan komme med 
den valgte motorassistance og batteriets 
aktuelle ladetilstand. 

Ruteplanlægning og navigering
Planlæg din næste eBike-tur med eBike 
Connect eller brug apps som komoot 
eller Outdooractive. Din rute bliver 
automatisk synkroniseret med Kiox  
eller Nyon. 

Eksklusive funktioner 
Via appen kan du købe ekstra funktioner 
som f. eks. ▶ eBike Lock eller 
individuelle køretilstande.

Bosch eBike-system 2

eBike Connect-app

eBike Connect-appen forbinder din 
smartphone via Bluetooth med displayene 
Kiox eller Nyon. Cykelnavigering, fleksibel 
ruteplanlægning eller effektiv motions-

træning: eBike Connect-appen til smartphonen og  
eBike Connect-onlineportalen giver dig en lang række 
muligheder for endnu mere sjov på din eBike.

Det gennemprøvede system imponerer med et 
bredt produktsortiment og et stort udvalg af 
funktioner til alle typer eBikes: Uanset om det 
drejer sig om komfortelskende fritidscyklister, 
aktive pendlere eller sportslige og 
eventyrlystne mountainbikere. 
 
Komponenter af høj kvalitet som delvist er 
netværksforbundet, er fint afstemt på 
hinanden, samt en produktportefølje til 
ethvert behov: Er du klar til en køreoplevelse 
i særklasse? 

Bosch eBike- 
system 2 
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Yderligere oplysninger  
til denne drive unit finder 
du på bosch-ebike.dk

Drive Units

Uanset om det er miljøvenligt og effektivt i 
byen, stærkt assisterende ved transport af 
tunge laster, dynamisk og sporty i krævende 
terræn eller helt naturligt og skånsomt på 
afslappende udflugter i naturen: Vi har den 
rigtige drive unit til enhver situation. 

Active Line
Til turen gennem byen

Active Line Plus
Til hverdag og udflugter

Cargo Line
Til varetransport

Performance Line
Til sportslige trekkingture 

Performance Line Speed 
Til høje hastigheder og lange afstande

Performance Line CX
For det ultimative Uphill Flow

Beskrivelse Din harmoniske, lette og 
naturlige assistance for en 

behagelig tur gennem byen. 

Den støjsvage, men kraftfulde 
motor udvider din radius til at 
kunne tage spontane udflugter 

uden for byen.

Din fleksible følgesvend i hverdagen 
sørger for en let og komfortabel 

transport. Den sørger for størst mulig 
sikkerhed og kørestabilitet.

Den alsidige drive unit giver den rette 
assistance i alle køresituationer og en 

sporty, naturlig køreoplevelse.

Med en kraftig acceleration og 
assistance op til 45 km/t bringer 

Performance Line Speed-funktionen dig 
hurtigt og effektivt frem til dit mål. 

Din motor er stærk, reagerer fleksibelt 
og fintfølende. Den viser sit potentiale 

på krævende stier. 

Maks. 
drejningsmoment

40 Nm 50 Nm 85 Nm 65 Nm 85 Nm 85 Nm

Maks. hastighed 25 km/t 25 km/t 25 km/t 25 km/t 45 km/t 25 km/t

Maks. assistance 250 % 270 % 400 % 300 % 340 % 340 %

Individuelle 
køretilstande

Eksklusiv funktion med Nyon Eksklusiv funktion med Nyon Eksklusiv funktion med Nyon Eksklusiv funktion med Nyon Eksklusiv funktion med Nyon Eksklusiv funktion med Nyon

Skubbehjælp Skubbehjælp Skubbehjælp Skubbehjælp Skubbehjælp Skubbehjælp Skubbehjælp

Vægt 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg
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Displays og  
betjenings  -
enheder

Med displayene fra Bosch eBike Systems har  
du overblik over alle vigtige data, når du er 
undervejs. Vigtige data som f.eks. hastighed, 
den resterende rækkevidde eller batteriets 
ladestand vises tydeligt og er lette at aflæse. 
 Med betjeningsenheden kan du sikkert og 
bekvemt styre funktionerne mens du kører. 

Yderligere oplysninger om displayet 
eller betjeningsenheden finder du på 
bosch-ebike.dk

Purion
Den minimalistiske cykelcomputer

Intuvia
Det intuitive og overskuelige display

Kiox
Den smarte følgesvend til sportslige ture

Nyon
Den netværksforbundne allrounder

Beskrivelse Det kompakte display sørger for et rent look på dit 
eBike-styr. Alle oplysninger henter du nemt og 

bekvemt frem med et tommelfingertryk. 
 

Det overskuelige og intuitive display giver dig 
mulighed for at aflæse dine køredata optimalt. 
Takket være den eksterne betjeningsenhed kan 

du holde begge hænder på styret.

På det netværksforbundne display finder du en 
sportspartner, der kan optimere din træning. Ved 

hjælp af eBike Connect-appen kan du dele dine 
fitnessdata med dit community.

Det optimalt læsbare display med den store 
farve-touchskærm er din pålidelige følgesvend 

for alle udfordringer og i al slags vejr. 

Display 1,8 tommer segment-/matrix-display 2,8 tommer segment-/matrix-display 1,9 tommer farvedisplay 3,23 tommer TFT-farvedisplay med touch-funktionalitet

Betjening Direkte via knapperne på displayet Kablet betjeningsenhed Kablet betjeningsenhed Remote Compact Kablet betjeningsenhed Remote Compact

Navigation — —
Ja, i forbindelse med smartphone  

til registrering af positionsdata
Ja

Integrering af tredjeparter — —
Strava, Apple Health, Google Fit, komoot  

og Outdooractive
Strava, Apple Health, Google Fit, komoot  

og Outdooractive

Aktivitets-tracking — —
Ja, i forbindelse med smartphone til registrering 

af positionsdata
Ja

Kapslingsklasse Støv- og stænkbeskyttet 
i henhold til IP54 (med lukket USB-kappe)

Støv- og stænkbeskyttet 
i henhold til IP54 (med lukket USB-kappe)

Støv- og stænkbeskyttet 
i henhold til IPX7 (med lukket USB-kappe)

Støv- og stænktæt  
i henhold til IPX5 (med lukket USB-kappe)

eBike Lock — — Aktiveres når Kiox tages af Aktiveres når Nyon tages af



Vores køretilstande til dine behov

Turbo ▶ Direkte og meget kraftfuld assistance, selv ved 
høje trædefrekvenser på stejle bakker

Sport ▶ Kraftfuld assistance til universel anvendelse – 
både til sportslig kørsel og hurtige pendleture i byen

Tour ▶ Jævn assistance for ture med stor rækkevidde 

Eco ▶ Lav assistance for maksimal effektivitet og længste 
rækkevidde

Off ▶ Ingen assistance, dog kan alle display-funktioner 
hentes frem

Køretilstande

Hvor meget ekstra kraft din eBike assisterer 
dig med, er op til dig: Ved hjælp af de 
definerede køretilstande kan assistancen fra 
cyklens drive unit helt nemt tilpasses til din 
køresituation vha. betjeningsenheden. Uanset 
om du vil gå for fuld motion eller om du vil 
køre så langt som det er muligt.
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Din specialforhandler kan aktivere op til fire 
yderligere tilstande ud over Off-tilstanden, som 
kan tilpasses præcis til dine behov.

*  Afhængigt af eBike-typen kan Sport-tilstanden erstattes af eMTB-tilstanden på drivenhederne Performance Line og Performance Line CX.  
Ved eMTB-tilstanden skifter assistanceniveauet mellem køretilstandene Tour og Turbo.

**   Tilstanden Tour+ erstatter Tour-tilstanden. Efter at specialforhandleren har udstyret eBiken med tilstanden Tour+, vil displayet fortsat vise tilstanden  
som "Tour". Køretilstanden Tour+ fås på eBikes med drive unit Performance Line CX med kædegear (fra modelår 2020) og eMTB-tilstand.

eMTB*

 
Til eMountainbiking på trailen og  
det perfekte Uphill Flow

 ▶  Mere kontrol i alle køresituationer takket være 
motorens forbedrede kraftdosering.

 ▶  Extended Boost giver mulighed for nemmere at 
tackle rødder eller sten.

 ▶  Lettere igangsætning på bakker takket være den 
kraftfulde assistance.

Tour+**

 
Køretilstanden for sportslige ture med din 
Trekking-Bike eller eMTB 

 ▶  Fuldt fokus på turen uden manuelt gearskift 
mellem køretilstandene.

 ▶  Naturlig køreoplevelse takket være motorens 
fint afstemte kraftdosering.

 ▶  Nyd længere ture med større udnyttelse af dine 
egne kræfter.
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PowerPack 300
Til korte udflugter 

PowerPack 400
Nok energi til en frivillig ekstra omgang

PowerPack 500
Til lange afstande

PowerTube 400
Til ethvert krav

PowerTube 500
Til hverdagen og meget mere

PowerTube 625
Til ethvert eventyr

Beskrivelse Den lette PowerPack 300 er en 
pålidelig og langtidsholdbar 
energilagringsenhed, der er 

perfekt egnet til korte udflugter.

PowerPack 400 er det mest 
kompakte Bosch eBike-batteri  

og er derfor den perfekte 
følgesvend i din hverdag. 

Med energien fra din PowerPack 
500 er du helt på den sikre side, 
hvis stien engang skulle være lidt 
længere eller mere kuperet end 

planlagt. 

Med sin lave vægt bringer 
PowerTube 400 din stilfulde 

City-Bike godt i gang og sørger 
for en ubekymret køreglæde. 

Den mindste PowerTube 500 
passer perfekt til dine 

minimalistiske designkrav og er 
det perfekte batteri til eBikes 

med en lav vægt.

Denne PowerTube 625  
er den perfekte ledsager i 

terrænet og assisterer dig på 
alle dine eMTB-eventyr eller 

længere trekkingture.

Monteringstype Stel- eller bagagebærerbatteri Stel- eller bagagebærerbatteri Stel- eller bagagebærerbatteri Integreret batteri Integreret batteri Integreret batteri

Energikapacitet ca. 300 Wh ca. 400 Wh ca. 500 Wh ca. 400 Wh ca. 500 Wh ca. 625 Wh

Vægt
Stel: ca. 2,5 kg 

Bagagebærer: ca. 2,6 kg
Stel: ca. 2,5 kg 

Bagagebærer: ca. 2,6 kg
Stel: ca. 2,6 kg  

Bagagebærer: ca. 2,7 kg
ca. 2,9 kg ca. 2,9 kg ca. 3,5 kg

Opladningstid med  
2A Compact Charger

Opladning til 50 % 
Opladning til 100 %

ca. 2 timer 
ca. 5 timer

ca. 2,5 timer 
ca. 6,5 timer

ca. 3,5 timer 
ca. 7,5 timer

ca. 2,5 timer 
ca. 6,5 timer

ca. 3,5 timer 
ca. 7,5 timer

ca. 4,2 timer 
ca. 8,8 timer

Opladningstid med  
4A Standard Charger

Opladning til 50 % 
Opladning til 100 %

ca. 1 timer 
ca. 2,5 timer

ca. 1,5 timer 
ca. 3,5 timer

ca. 1,7 timer 
ca. 4,5 timer

ca. 1,5 timer 
ca. 3,5 timer

ca. 1,7 timer 
ca. 4,5 timer

ca. 2,1 timer  
ca. 5,4 timer

Opladningstid med  
6A Fast Charger

Opladning til 50 % 
Opladning til 100 %

ca. 1 timer 
ca. 2,5 timer

ca. 1 timer 
ca. 2,5 timer

ca. 1,2 timer 
ca. 3 timer

ca. 1 timer 
ca. 2,5 timer

ca. 1,2 timer 
ca. 3 timer

ca. 1,4 timer 
ca. 3,7 timer

Kompatibilitet med DualBattery nej ja ja nej ja ja

Bosch eBike-system 2

Batterier og  
opladere

*  Kan ikke kombineres med  
PowerPack 300 og PowerTube 400.

DualBattery*

Valgmuligheden DualBattery giver din  
eBike endnu mere udholdenhed. Med 
muligheden for at sammenkoble to Bosch 
eBike-batterier fordobles energikapaciteten  
op til 1.250 Wh.

Bosch Charger 
Bosch Chargere er praktiske, lette og robuste. 
Uanset hvor din rejse fører dig hen: med  
2A Compact Charger, 4A Standard Charger  
eller 6A Fast Charger kan du oplade  
din eBike hurtigt og pålideligt.

Batteriet forsyner cyklens drive unit med 
energi. Uanset hvilken eBike du vælger, hvor 
sporty eller hvor langt du vil køre: Vælg den 
rigtige batteripakke til dig blandt et bredt 
udvalg af batteripakker. 

Flere oplysninger om batteriet finder du på
bosch-ebike.dk
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Batterisikkerhed Bosch eBike Systems sætter standarder inden for  
batterisikkerhed

Litium-ion-batterier er komplekse, fint afstemte systemer med et 
højt energiindhold, hvis bestanddele i princippet kan være 
brandfarlige under visse betingelser. Derfor skal eBike-batterier 
gennemgå omfattende lovbestemte tests og må først 
markedsføres, når de har bestået disse tests. 

For en række afprøvninger går Bosch eBike Systems ud over de 
strenge lovkrav og lægger stort fokus på batterisikkerheden i alle 
værdikædens stationer. 

Mekanisk isolering af battericeller
De enkelte celler i et eBike-batteri  
fra Bosch eBike Systems er indkapslet i 
flammehæmmende plast.

Automatisering i produktionen*

En høj grad af automatisering i  
batteriproduktionen mindsker risikoen 
for monteringsfejl.

Elektrisk isolering  
af battericeller 
En integreret sikring sikrer 
elektrisk afbrydelse i 
tilfælde af øget strømflow 
fra en celle.

Termisk separation af battericeller*

De fuldt indkapslede celler og yderligere separatorer 
reducerer risikoen for overophedning i batteriet og for 
en potentiel termisk kædereaktion mellem de enkelte 
celler. Dette muliggør en kontrolleret proces i tilfælde af 
gasudvikling i batteriet: Gassen kan undslippe på en 
kontrolleret måde via et forudbestemt brudpunkt, 
hvilket forhindrer den i at sprede sig til yderligere celler. 

Beskyttelse mod  
indtrængning af vand
Tætningskonceptet for vores 
batterier beskytter mod 
indtrængning af vand.

Batteriadministrationssystem
Batteriadministrationssystemet beskytter mod 
for høje driftstemperaturer, overbelastning og 
dyb afladning. Det kontrollerer hver celle, 
hvilket forlænger batteriets levetid.

Sikkerhedsforanstaltninger for alle batterier fra  
Bosch eBike Systems

 ▶ Mekanisk isolering af battericeller
 ▶ Elektrisk isolering af battericeller
 ▶ Beskyttelse mod indtrængning af vand

Batterier med det smarte system:  
Yderligere standarder. Mere sikkerhed. Flere tests.

 ▶ Automatisering i produktionen
 ▶ Termisk separation af battericeller
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eBIKE-MODELLER
Find her den passende  
eBike-model til dig:
bosch-ebike.com/ 
ebike-models

Find din  
drømme-eBike

Har du fundet din  
drømme-eBike?

Har du besluttet dig for  
en eBike-kategori?

FORHANDLER- 
SØGNING
Find her den nærmeste 
forhandler: 
bosch-ebike.dk/ 
forhandler

Hvilken eBike-type er du? 

eBIKE-RÅDGIVER
Find her den passende  
eBike-kategori til dig:
bosch-ebike.com/ebike-advice

Find din  
forhandler
Se den på tæt hold hos 
forhandleren og tag en prøvetur. 

Vores forhandler søgning viser 
dig, hvor du kan finde en ekspert 
til din eBike.

Vælg din  
eBike-model
 
Uanset om det skal være en eMTB-, 
eTrekking- eller eUrban-bike: I vores 
database finder du præcis den eBike, 
der passer bedst til dig og dine behov. 

Du skal blot vælge de ønskede 
funktioner, så får du de matchende 
eBikes vist sammen med oplysninger  
om muligt udstyr. 

Find din  
eBike-kategori
Pendle komfortabelt og sikkert til og 
fra arbejde? Få en trail-oplevelse på  
bakkerne? Køre helt suverænt forbi en 
trafikprop med en fuld last? Uanset 
hvad du ønsker: der findes en eBike  
til det. 

Hvilken der passer bedst kan du finde 
ud af med vores interaktive eBike-
rådgiver. På den måde kan du hurtigt 
se, hvilken præcis der passer til dig.
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KONTAKT
Bosch eBike Systems
bosch-ebike.dk/kontakt

Modulært og fint afstemt system
Vores system tilbyder dig et stort udvalg  
af apps, drive units, displays og 
betjeningsenheder samt batterier. Disse 
kan du kombinere på en modulær  
måde. På den måde finder du de rigtige 
eBike-komponenter til dig – for at få en 
unik køreoplevelse.

Høj kvalitet
Produkter fra Bosch eBike Systems  
står for høj kvalitet og pålidelighed. Vi 
lægger stor vægt på både din og eBikens 
sikkerhed. Derfor tester vi vores 
komponenter grundigt – for at du kan få 
en afslappet oplevelse på din eBike.

 Innovative løsninger
Vi skaber fremtidens mobilitet: med 
produkter og funktioner, der giver dig 
mere sikkerhed og køreglæde – lige  
fra Bosch eBike ABS til det komplet 
netværksforbundne smarte system.

 Connected Biking
Vores apps giver dig tilgang til en 
netværksforbundet eBike-verden: digitale 
funktioner sikrer maksimal køreglæde og 
forbedrer din eBike-oplevelse. 

Stort udvalg af producenter
Mere end 100 anerkendte cykelmærker 
benytter sig af komponenter fra Bosch 
eBike Systems og installerer dem i deres 
eBikes – resten er op til dig.

Omfattende servicetilbud
For at sikre, at du får den bedste service, 
uddanner vi specialforhandlere med  
en intensiv træning til eBike-specialister 
og garanterer dermed for den bedst 
mulige service. Uanset om det drejer sig 
om personlig rådgivning, jævnlige 
software opdateringer eller omfattende 
allround-kontroller: nyd den særlige 
køreoplevelse – resten er der sørget for.

Gode grunde  
for en eBike med  
Bosch-system
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