
Bosch eBike Systems
FEEL THE FLOW

bosch-ebike.nl

PRODUCTEN
EN
FUNCTIES
Modeljaar 2023



Inhoud

Het Bosch eBike-systeem 4

Het smart systeem 6

eBike Flow-app 7

Nieuwe producten 8

Drive units  10

Displays en bedieningseenheden  12

Rijmodi 14

Accu's en chargers 16

eBike Protect 18

Het Bosch eBike-systeem 2 20

eBike Connect-app 21

Drive units 22

Displays en bedieningseenheden 24 

Rijmodi 26

Accu's en chargers  28

Accuveiligheid 30
Vind de eBike van je dromen 32
Goede redenen voor een eBike  
met Bosch systeem 34
 

Colofon 36

Feel the Flow
met Bosch
eBike Systems

Een eBike kan veel dingen zijn: een 
vervoermiddel, een dagelijks hulpje, een 
sporttoestel of een reisgenoot. Voor elke 
toepassing en elk van je doelstellingen heeft 
Bosch eBike Systems de juiste, op elkaar 
afgestemde componenten.

Hier geven we je een overzicht van alle 
producten en functies en helpen we je om  
de eBike van je dromen te vinden.

Goede redenen op om  
over te stappen op een eBike

Je bespaart een hoop tijd.
Op afstanden tot tien kilometer geldt  
de eBike als het snelste vervoersmiddel
in de stad.

Je beschermt het milieu.
eBikes ontlasten het verkeer en
het klimaat. Ze maken de auto vaak
overbodig en veroorzaken geen
lawaai een geen uitlaatgassen.

Je geniet van de rit.
De aandrijving biedt steun op hellingen
en lange tochten. Hij brengt meer
rijplezier en vergroot je actieradius.

Je houdt jezelf fit.
Regelmatige lichaamsbeweging houdt  
je fit en zorgt voor een goed humeur.  
eBikers fietsen vaker en over aanzienlijk 
langere afstanden dan gewone fietsers.

Je deelt ervaringen.
De elektrische ondersteuning compen-
seert de verschillen in prestaties en 
maakt de tocht tot een gedeelde ervaring.
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Altijd mee met de tijd

Het smart systeem

In de nieuwste generatie systemen, het smart systeem,
zijn alle componenten volledig verbonden.

Alle producten en functies van het smart systeem  
▶ vanaf pagina 6

Het Bosch
eBike-systeem

Een Bosch eBike systeem bestaat uit
de onderdelen app, drive unit, display  
en bedieningseenheid en accu.

Je kunt kiezen uit twee systeem-
generaties: het smart systeem en het 
Bosch eBike-systeem 2.

Altijd trendy

Het Bosch eBike-systeem 2

Het Bosch eBike-systeem 2 is een nauwkeurig
afgesteld systeem voor iedereen die zijn eigen trends
bepaalt en zelf het tempo bepaalt. 

Alle producten en functies van het Bosch eBike-systeem 2  
▶ vanaf pagina 20

MEER INFORMATIE
Meer over de verschillen tussen de 

 twee systemen op 
bosch-ebike.nl/ebike-systemen

App 
Door digitale functies en 
 services je eBike-ervaring
uitbreiden.

Drive unit 
Met de juiste ondersteuning
voor jou is het makkelijker
om afstanden af te leggen en
hoogtemeters te maken.

Display en 
 bedieningseenheid 
Bedien je eBike comfortabel
met de boordcomputer of
smartphone-oplossing en de
bedieningseenheid.

Accu 
Voorzie je eBike met
krachtige accu's optimaal
van energie.

De componenten van 
het eBike-systeem
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Het smart systeem verbindt technisch hoog-
waardige eBike-componenten met de digitale
wereld en tilt zo het dagelijkse en recreatieve
rijplezier naar een hoger niveau. Het maakt
een compleet nieuwe eBike-ervaring mogelijk,
met meer flexibiliteit, individualiteit en nieuwe
rij-impulsen.

Gebruik de nieuwste functies en houd de
componenten van je eBike up-to-date met
updates over the air. Het smart systeem is
volledig verbonden en wordt voortdurend 
 uitgebreid: ben je klaar voor steeds nieuwe 
mogelijkheden?

updates over the air
Houd je eBike up-to-date en breid deze uit
met extra functies.

Extra diefstalbeveiliging
Activeer de digitale functie eBike Lock via de eBike
Flow-app en breid deze uit met de digitale service
eBike Alarm. Zo bescherm je jouw eBike beter tegen 
diefstal. ▶ Meer op p. 19

Routeplanning en navigatie
Kies met behulp van verschillende routeprofielen  
de route die het beste bij je past. De navigatie in  
de eBike Flow-app brengt je betrouwbaar naar je
bestemming.

Activity-tracking
Trap de pedalen rond om automatisch je rit- en 
 fitnessgegevens vast te leggen. 

komoot, Strava en Apple Gezondheid
Deel je resultaten en activiteiten met je community 
door gegevens van je tochten en je fitness te 
 synchroniseren met je favoriete apps.

Individuele rijmodi
Pas de geselecteerde rijmodi binnen het gegeven 
kader precies aan je behoeften aan, zodat ze je  
bijvoorbeeld meer ondersteuning bieden of minder 
stroom verbruiken.

De eBike Flow-app verbindt
je met je eBike en je eBike
met de digitale wereld. Alle
functies van het smart

systeem kun je bedienen met de app. Je
kunt met de app de eBike helemaal naar
wens aanpassen, uitbreiden en up-to-date
houden. Download gewoon nieuwe
functies en services en installeer updates
voor je eBike heel gemakkelijk via
Bluetooth. Zo blijft je eBike up-to-date en
wordt deze voortdurend uitgebreid met
nieuwe functies.

DOWNLOAD
eeBike Flow-app voor je  
iOS- of Android-smartphone:
bosch-ebike.nl/flow-app

Startscherm
Houd alle belangrijke gegevens
over je eBike in het oog.

Ritscherm
In combinatie met de 
 SmartphoneGrip kun je jouw 
smartphone als groot display 
gebruiken. Laat de belangrijkste 
rijgegevens en navigatie op basis 
van kaarten weergeven.

Trouwens, als een eBike
een van deze twee
componenten heeft, is
het een eBike met
het smart systeem.

System Controller LED Remote

Het smart systeem

eBike Flow-app
Het smart
systeem
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Het smart systeem

Nieuwe
producten

Meer keuze voor meer rijplezier:  
het smart systeem blijft groeien. Er worden
nieuwe producten toegevoegd die, samen  
met extra digitale functies, de eBike-ervaring 
verbeteren. Wij besteden bijzondere aandacht 
aan je veiligheid op en aan de veiligheid van  
je eBike.

Rijd veiliger, kom veiliger aan en
stal je eBike met een goed gevoel.  
Ontdek de productinnovaties van het
modeljaar 2023.

Nieuwe componenten

 ▶ Drive units: met de drive units Cargo Line, 
Performance Line en Performance Line Speed 
kunnen eBikers nu ook genieten van nieuwe 
aandrijvingen die geoptimaliseerd zijn voor de 
verschillende eBike-types.

 ▶ Displays: de overzichtelijke Intuvia 100 breidt 
de keuze aan displays uit.

 ▶ Bedieningseenheden: de System Controller  
is de nieuwe bedieningseenheid, geïntegreerd  
in de bovenbuis voor de strakke eBike-look,  
de optionele Mini Remote breidt het scala aan 
functies uit op het stuur. 

 ▶ Accu's: de PowerPacks 545 en 725 en de 
PowerTubes 500 en 625 leveren de juiste 
energie voor elk type eBike. 

VIDEO OVER NIEUWE
PRODUCTEN
We laten je al het nieuws zien
in onze speciale video:
bosch-ebike.nl/nieuwe

eBike Alarm en ConnectModule

Stallen met een goed gevoel: eBike Alarm beveiligt je eBike als aanvulling op
je mechanische slot met een digitale sleutel en een intelligente alarmfunctie.
In geval van diefstal wordt je eBike getraceerd en kun je de locatie ervan 
 volgen in de eBike Flow-app. Om eBike Alarm te kunnen gebruiken, moet  
de ConnectModule in je eBike zijn geïnstalleerd en moet eBike Lock zijn 
 geactiveerd. ▶ Meer op p. 19

         Auto-modus en Cargo-modus

Nieuwe, geoptimaliseerde rijmodi: eBiken was nog nooit zo eenvoudig. De
nieuwe Auto-modus past de ondersteuning automatisch aan, afhankelijk van
de rijsituatie. De Cargo-modus van je eCargo Bike optimaliseert het 
 startrijgedrag, voor meer controle, zelfs met een volle lading. ▶ Meer op p. 15

Hill Hold-functie

Looppassages gemakkelijk overwinnen: de functie voorkomt gedurende
ongeveer 10 seconden dat je eBike bij het duwen op een steile helling
onbedoeld terugrolt. Het is een aanvulling op de smart loopondersteuning  
en werkt zolang die actief is. Als je bijvoorbeeld een eMTB-tocht plant,
hoef je je geen zorgen te maken over het duwen op bepaalde stukken.

Bosch eBike ABS

Remt je fiets,  
niet je Flow 

Het nieuwe Bosch eBike ABS maakt remmen nog veiliger.
En omdat elke eBike anders is, is er niet één ABS voor alle
eBikes, maar het juiste ABS voor jouw individuele type eBike,
van eCity tot eMTB. 

▶ Meer over het nieuwe Bosch eBike ABS op p. 18

System Controller Mini RemoteDrive Units Intuvia 100 PowerTubesPowerPacksConnectModule

NIEUW
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Het smart systeem

Drive units

Milieuvriendelijk en efficiënt in de stad,
krachtige ondersteuning bij ladingvervoer,
dynamisch en sportief op veeleisend terrein
of natuurlijk en zacht voor ontspannen 
 uitstapjes in de natuur: wij bieden de juiste 
drive unit voor elke toepassing. In het  
smart systeem is de drive unit volledig 
 verbonden met de andere componenten. 
Updates over the air houden het up-to-date 
en voegen voortdurend nieuwe functies toe.
  

Cargo Line
Voor ladingvervoer

Performance Line
Voor sportieve trektochten

Performance Line Speed*

Voor hoge snelheid en lange afstanden

Performance Line CX
Voor de ultieme Uphill Flow 

Beschrijving Je flexibele dagelijkse metgezel maakt vervoer
gemakkelijk en comfortabel. Hij biedt de grootst mogelijke

veiligheid en rijstabiliteit. De speciale Cargo-modus
optimaliseert het startrijgedrag, zelfs bij volle belasting.

De veelzijdige drive unit biedt de juiste
ondersteuning in elke rijsituatie en een sportief,

natuurlijk rijgevoel. Gebruik de
nieuwe Auto-modus en geniet van de rit.

Met krachtige acceleratie en ondersteuning tot  
45 km/u brengt de Performance Line Speed je snel 

en efficiënt naar je bestemming.

Je aandrijving is krachtig, reageert flexibel
en met gevoeligheid. Hij ontplooit zijn potentieel  

op veeleisende trails.

Maximaal koppel 85 Nm 75 Nm 85 Nm 85 Nm

Maximale snelheid 25 km/u 25 km/u 45 km/u 25 km/u

Maximale ondersteuning 400 % 340 % 340 % 340 %

Individuele rijmodi Standaardfunctie Standaardfunctie Standaardfunctie Standaardfunctie

Loopondersteuning Loopondersteuning met Hill Hold Loopondersteuning met Hill Hold Loopondersteuning met Hill Hold Loopondersteuning met Hill Hold

Gewicht 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

Meer informatie over de drive unit
op bosch-ebike.nl

* Beschikbaar vanaf begin 2023

NIEUW NIEUW NIEUW
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Het smart systeem

Displays en
bedienings-
eenheden

Met displays van Bosch eBike Systems kun  
je onderweg alles wat belangrijk is in de  
gaten houden. Belangrijke gegevens zoals de 
 snelheid, de resterende actieradius of het 
 laadniveau van de accu worden duidelijk 
 weergegeven en zijn gemakkelijk af te lezen.  
Je bedient tijdens het rijden functies veilig  
en gemakkelijk met de bedieningseenheid.

Intuvia 100*

Het intuïtieve en  
overzichtelijke display

Kiox 300
De smart metgezel op 

sportieve tochten

SmartphoneGrip
De smartphone met de  

eBike Flow-app als display

System Controller*

De minimalistisch strakke 
regeleenheid

Mini Remote*

De optionele en optimale aanvulling  
op de System Controller

LED Remote
De smart bedieningscentrale

Beschrijving Op het intuïtieve en duidelijke 
display kun je de rijgegevens 

optimaal aflezen. Dankzij de externe
bedieningseenheid blijven beide

handen aan het stuur.

Het verbonden display is een
sportieve partner om je training  

te optimaliseren. Je kunt
fitnessgegevens via de eBike 

Flowapp delen met je community.

Houdt je smartphone veilig op het  
stuur: terwijl je smartphone via de 
SmartphoneGrip wordt opgeladen, 
voorziet de eBike Flow-app je van 

rijgegevens. Dankzij de identieke interface 
van kun je hem snel en gemakkelijk 

uitwisselen met de Kiox 300.

Dankzij zijn robuustheid en
minimalistisch look is de

gebruiksvriendelijke
bedieningseenheid ideaal voor  

je eMTB of eUrban Bike.

Via Bluetooth aangesloten op de
System Controller breidt hij de

waaier van functies uit en maakt  
hij veilige en handige bediening

mogelijk. 

Met beide handen aan het stuur
heb je alle belangrijke functies
binnen handbereik en controle

over je eBike.

Display Zwart-wit display van 2,5 inch TFT-kleurendisplay van 2 inch Smartphone-display
Zonder display of uitbreidbaar met

de Intuvia 100, de Kiox 300, een
smartphone of de Mini Remote

Zonder display of uitbreidbaar met
de Intuvia 100, de Kiox 300 of een

smartphone

Zonder display of uitbreidbaar met
de Intuvia 100, de Kiox 300 of een

smartphone

Bediening
LED Remote of Mini Remote 

in combinatie met de System 
Controller

LED Remote of Mini Remote
in combinatie met de System

Controller

LED Remote, smartphone,
System Controller en Mini Remote

Bediening van de basisfuncties van je eBike
(aan/uit, rijmodus wijzigen) uitbreiding  

van de bediening via Mini Remote

Alleen in combinatie met System
Controller: besturing breidt  eBike-

functies uit, evenals de displayweergave

Bediening van de functies van je eBike
en de displayweergave

Navigatie  – Beschikbaar in de toekomst Via je smartphone (eBike Flow-app) Via je display of smartphone Via je display of smartphone Via je display of smartphone

Beschermings- 
klasse 

Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54

Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54

Smartphone: apparaatafhankelijk
SmartphoneGrip: stof- en spatwaterdicht

volgens IP54 (bij gesloten USB-kap)

Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54 (bij gesloten USB-kap)

Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54

Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54 (bij gesloten USB-kap)

Meer informatie over 
het display of de 
bedieningseenheid vind 
je op bosch-ebike.nl

* Verkrijgbaar vanaf najaar 2022

NIEUW NIEUWNIEUW



Onze rijmodi voor jouw wensen
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Het smart systeem

Jij bepaalt hoeveel extra vermogen je eBike  
je geeft. Met behulp van de rijmodi kan de 
ondersteuning van de drive unit via de 
 bedieningseenheid eenvoudig aan je rijsituatie
worden aangepast. Of je nu voluit wilt gaan  
of een flinke afstand wilt afleggen.

Rijmodi

Alle beschikbare rijmodi kunnen bij eBikes met het smart systeem vrij
worden gecombineerd. Een uitzondering is de Cargo-modus, die speciaal
is ontwikkeld voor eCargo Bikes. Je dealer kan tot vier standen activeren
naast de Off-modus, zodat hij ideaal is voor jou.

Individuele rijmodi 
Via de eBike Flow-app kun je binnen het gespecificeerde kader de
geselecteerde rijmodi configureren op basis van je individuele behoeften.

Cargo

Maximale ondersteuning
voor eCargo Bikes

 ▶ Ondersteunt tot 400 % van 
je eigen vermogen – ideaal 
voor zware lasten.

 ▶ Natuurlijk startrijgedrag, 
zelfs onder volle belasting.

 ▶ Gemakkelijker rijgedrag en 
een aangenamer rijgevoel 
voor nog meer veiligheid.

Auto

Automatische aanpassing
van de motorondersteuning

 ▶ Geen handmatig 
omschakelen van rijmodi.

 ▶ Je hoeft zelf geen extra 
inspanning te leveren op 
hellingen of bij plotselinge 
tegenwind.

 ▶ Traploze ondersteuning   
(tot maximaal Turbo of 
Cargo) voor langer 
rijplezier.

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

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

Tour ▶ Gelijkmatige ondersteuning voor tochten
met een grote actieradius

Eco ▶ Effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie
voor de grootste actieradius

Off ▶ Geen ondersteuning, alle displayfuncties zijn te
gebruiken

eMTB

 
Dynamische ondersteuning
bij het eMountainbiken

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

 ▶  Dankzij de Extended Boost 
overwin je gemakkelijk 
wortels of stenen.

 ▶ Gemakkelijker wegrijden op 
een helling dankzij de 
krachtige ondersteuning.

Tour+

Traploze ondersteuning  
op sportieve tochten

 ▶ Focussen op de tocht – 
zonder handmatig 
schakelen tussen de 
rijmodi.

 ▶  Natuurlijk rijgevoel  
door de gevoelige 
vermogensdosering  
van de motor.

 ▶ Geniet van langere tochten 
met een groter gebruik van 
je eigen kracht.

NIEUWNIEUW
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Het smart systeem

PowerPack 545*

Voor het vrijwillige extra rondje

PowerPack 725**

Voor meer kracht en uithoudingsvermogen

PowerTube 500
Voor het dagelijks leven en meer

PowerTube 625
Voor elk avontuur

PowerTube 750
Voor meer actieradius en hoogtemeters

Beschrijving De PowerPack 545 is je ideale  
metgezel voor ritten en stedentrips.  

Deze levert voldoende energie,  
ook voor spontane omwegen of  

meer hoogtemeters dan gepland.

De PowerPack 725 is de ideale accu  
voor langere trektochten en

uitgebreide activiteiten, maar ook voor
eCargo Bikes en speedpedelecs

met een hogere energiebehoefte.

De kleinste PowerTube 500 past  
perfect bij je minimalistische 

designwensen en is ideaal voor  
eBikes met een laag gewicht. 

Deze PowerTube 625 vergezelt je
op het terrein en ondersteunt je

tijdens eMTB-avonturen of langere
trektochten.

Met de sterkste en langst meegaande
PowerTube 750 is geen trail te zwaar,

geen berg te steil en geen tocht te lang. 

Montage Frameaccu Frameaccu Geïntegreerde accu Geïntegreerde accu Geïntegreerde accu

Energie-inhoud circa 545 Wh circa 725 Wh circa 500 Wh circa 625 Wh circa 750 Wh

Gewicht circa 3,0 kg circa 4,0 kg circa 3,0 kg circa 3,6 kg circa 4,3 kg

Laadduur met de  
4A Charger

Opladen tot 50 % 
Opladen tot 100 % 

circa 1,8 h
circa 4,9 h 

circa 2,3 h  
circa 6,0 h 

circa 1,7 h  
circa 4,5 h 

circa 2,1 h  
circa 5,4 h 

circa 2,3 h  
circa 6,0 h 

Accu's en
chargers

De accu voorziet de drive unit van energie.  
Het maakt niet uit welke eBike je kiest, hoe 
sportief of hoe ver je wilt rijden: kies de accu 
die bij jou past uit een ruim assortiment
accu's.

4A Charger 
Eén charger voor alle accu's: de krachtige
charger laadt snel op en is gebruiksvriendelijk.
De compacte lichtgewicht is ideaal voor
onderweg en voorziet je accu in een mum  
van tijd van de nodige energie.

Meer informatie over de accu vind je op 
bosch-ebike.nl

** Beschikbaar vanaf begin 2023* Verkrijgbaar vanaf najaar 2022

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW



1918

Het smart systeem

 ▶ Automatische activering
Stel de functie in via de eBike Flow-app:  
eBike Alarm wordt dan automatisch ingeschakeld  
als je de eBike uitschakelt.

 ▶ Zorgeloos stallen 
Je kunt de stallocatie en de veiligheidsstatus  
van je eBike zien in de eBike Flow-app.

 ▶ Hoorbaar en zichtbaar alarm
eBike Alarm waarschuwt met geluidssignalen  
en verlichte leds wanneer het kleine en grote
bewegingen registreert.

 ▶ Praktische tracking-functie
Als je eBike over een afstand verplaatst wordt zonder
een geldige sleutel, ontvang je een melding en kun je
de locatie van de eBike volgen via de eBike Flow-app.

 ▶ Automatische activering 
Activeer de functie gratis in de eBike Flow-app:  
de motorondersteuning wordt dan automatisch 
 gedeactiveerd als je de eBike uitschakelt.

 ▶ Smartphone als sleutel
Je smartphone wordt met behulp van de  
eBike Flow-app een digitale sleutel.

 ▶ Motorondersteuning
Als de juiste digitale sleutel in de buurt is,
wordt de motorondersteuning vrijgegeven.

 ▶ Hoorbare en zichtbare feedback
Of eBike Lock actief is, wordt aangegeven  
door korte tonen, lichten en symbolen op  
de  bedieningseenheid, het display of de  
smartphone – voor een veiliger gevoel.

Remt je fiets, niet je Flow 

Meer veiligheid, rijplezier en flow: het nieuwe Bosch eBike ABS
laat je nu veiliger en met meer vertrouwen met beide remmen.
tegelijk remmen. Omdat het kan voorkomen dat het voorwiel 
 blokkeert en zo helpt slippen te voorkomen, blijf je ook bij spontaan 
hard remmen steviger in het zadel zitten – of je nu op stevig asfalt of
gladde grindpaden fietst. Het verhoogt ook de veiligheid op de trail,
verhoogt je rijplezier en kan je prestaties verbeteren. Het remsysteem 
voor ons Bosch eBike ABS is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
onze partner Magura.
Omdat elke eBike anders is, is er niet één ABS voor iedereen, maar
het juiste ABS voor jouw individuele type eBike. Op die manier
ondersteunt het je optimaal bij het remmen.  

eBike Protect

Pas als jij je veilig voelt op je eBike, kun je
echt genieten van de flow. Daarom wijden 
wij ons met volle overgave en vanuit alle 
invalshoeken aan je veiligheid. eBIKE LOCK

Meer informatie kun je vinden op:
bosch-ebike.com/lock

eBIKE ALARM
Meer informatie kun je vinden op:
bosch-ebike.com/alarm

Met een goed gevoel stallen

Ook na de rit willen we dat je je veilig voelt en je eBike zonder zorgen kunt stallen. Voor een
slimme diefstalbeveiliging hebben we naast het mechanische slot de functies eBike Lock en  
eBike Alarm ontwikkeld. eBike Lock schakelt de motorondersteuning uit en maakt de eBike  
daarmee onaantrekkelijk voor dieven. eBike Alarm biedt je nog meer veiligheid met een alar - 
men traceerfunctie. Zo is je eBike nog beter beschermd.

Benodigde ConnectModule
Het onderdeel, dat via de  
dealer achteraf kan worden
gemonteerd, wordt onzicht-
baar op de eBike  aangebracht. 
Hij bevat een radio- en 
GNSSmodule, een eigen accu 
en diverse  sensoren en  
maakt het  mogelijk nieuwe 
functies te gebruiken, zoals 
eBike Alarm.

BOSCH eBIKE ABS
Meer informatie kun je vinden op:
bosch-ebike.com/abs

 ▶ Verschillende ABS-modi
Er is een geschikte ABS-modus voor elk type eBike:
ABS Cargo, ABS Touring, ABS Allroad of ABS Trail.  

 ▶ Doeltreffende preventie van ongevallen
Als alle elektrische fietsen met ABS zouden zijn uitgerust, zou tot
29 % van de ongevallen met eBikes voorkomen kunnen worden.

 ▶ Verbetering van het remgedrag
Op de Kiox 300 worden je remstatistieken zichtbaar. 

eBike AlarmeBike Lock

Bosch eBike ABS
NIEUW

NIEUW
NIEUW



DOWNLOAD
eBike Connect-app voor je 
iOS- of Android-smartphone
bosch-ebike.nl/connect20 21

         eBike Lock 

Je uitgebreide diefstalbeveiliging 
De premiumfunctie eBike Lock is de 
 ideale aanvulling op een mechanisch 
slot. Na het instellen met de eBike 
 Connect-app, deactiveert eBike Lock 
automatisch de motorondersteuning
wanneer je het display Kiox of Nyon 
 verwijdert – dit maakt de eBike
onaantrekkelijk voor dieven. De motor-
ondersteuning wordt pas weer geacti-
veerd als het display terug is geplaatst.

 ▶ Premiumfunctie met de Kiox en  
 de Nyon

De installatie gebeurt eenmalig en tegen
betaling met de eBike Connect-app.

 ▶ Het display als sleutel
Motorondersteuning wordt geactiveerd
of gedeactiveerd door het display
te plaatsen of weg te nemen.

 ▶ Hoorbare en zichtbare feedback
Geluiden en symbolen geven aan  
of eBike Lock actief is – voor een
veilig gevoel.

eBIKE LOCK
Meer informatie kun  
je vinden op:
bosch-ebike.com/lock

Updates 
Houd je display up-to-date en breid het
uit met extra functies.

Trainingsfuncties
Registreer je rijgegevens en
synchroniseer ze met eBike Connect  
om je trainingsprestaties na de rit te 
evalueren.

Weergave van actieradius 
Plan je tochten nog beter: je display
toont je vóór en tijdens de rit precies
hoe ver je met de geselecteerde 
 motorondersteuning en het huidige 
 laadniveau van je accu komt.

Routeplanning en navigatie
Plan je volgende eBike-rit met eBike
Connect of gebruik apps als komoot  
en Outdooractive. Je route wordt 
 automatisch gesynchroniseerd met
de Kiox of de Nyon.

Premiumfuncties 
Met de app kunnen nog meer functies
zoals ▶ eBike Lock of individuele
rijmodi worden aangeschaft.

Het beproefde systeem imponeert met een
grote keuze aan producten en een groot aantal 
functies voor elk type eBike: of het nu gaat 
om comfortminnende vrijetijdsfietsers,
actieve forenzen of sportieve en avontuurlijke
mountainbikers.

Hoogwaardige en gedeeltelijk verbonden 
 componenten, nauwkeurig op elkaar 
 afgestemd, en een productportfolio voor elke 
vraag: ben je klaar voor een rijgevoel in
een klasse apart?

Het Bosch
eBike-systeem 2

Bosch eBike-systeem 2

eBike Connect-app
De eBike Connect-app verbindt je smart-
phone via Bluetooth met de displays Kiox
en Nyon. Fietsnavigatie, flexibele route-
planning of effectieve fitnesstraining: de 

smartphone-app eBike Connect en de online-portal 
eBike Connect openen talrijke mogelijkheden voor nog 
meer plezier bij het eBiken.
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Active Line
Voor de rit door de stad

Active Line Plus
Voor dagelijks gebruik en 

uitstapjes

Cargo Line
Voor ladingvervoer

Performance Line
Voor sportieve trektochten

Performance Line Speed 
Voor hoge snelheid en lange 

afstanden

Performance Line CX
Voor de ultieme Uphill Flow

Beschrijving Je harmonieuze, lichte
en natuurlijke ondersteuning

voor comfortabel rijden
door de stad.

De stille maar krachtige
aandrijving vergroot je

actieradius voor spontane
uitstapjes buiten de stad.

Je flexibele dagelijkse metgezel  
maakt vervoer gemakkelijk en 

comfortabel. Hij biedt de grootst 
mogelijke veiligheid en rijstabiliteit.

De veelzijdige drive unit biedt in
elke rijsituatie de juiste ondersteuning

en een sportief, natuurlijk rijgevoel.

Met krachtige acceleratie en
ondersteuning tot 45 km/u brengt de

Performance Line Speed je snel en
efficiënt naar je bestemming. 

Je aandrijving is krachtig, reageert
flexibel en met gevoeligheid. Hij toont
zijn potentieel op veeleisende trails. 

Maximaal koppel 40 Nm 50 Nm 85 Nm 65 Nm 85 Nm 85 Nm

Maximale snelheid 25 km/u 25 km/u 25 km/u 25 km/u 45 km/u 25 km/u

Maximale
ondersteuning

250 % 270 % 400 % 300 % 340 % 340 %

Individuele rijmodi Premiumfunctie met de Nyon Premiumfunctie met de Nyon Premiumfunctie met de Nyon Premiumfunctie met de Nyon Premiumfunctie met de Nyon Premiumfunctie met de Nyon

Loopondersteuning Loopondersteuning Loopondersteuning Loopondersteuning Loopondersteuning Loopondersteuning Loopondersteuning

Gewicht 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

Meer informatie
naar de drive unit op 
bosch-ebike.nl

Drive units

Milieuvriendelijk en efficiënt in de stad,
krachtige ondersteuning bij ladingvervoer,
dynamisch en sportief op veeleisend terrein
of natuurlijk en zacht voor ontspannen 
 uitstapjes in de natuur: wij bieden de juiste 
drive unit voor elke toepassing. 
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Displays en
bedienings-
eenheden

Met displays van Bosch eBike Systems kun je
onderweg alles wat belangrijk is in de gaten
houden. Belangrijke gegevens zoals de snelheid,
de resterende actieradius of het laadniveau van
de accu worden duidelijk weergegeven en zijn
gemakkelijk af te lezen. Je bedient tijdens het
rijden functies veilig en gemakkelijk met de
bedieningseenheid.

Purion
De minimalistische boordcomputer

Intuvia
Het intuïtieve en overzichtelijke display

Kiox
De smart metgezel op sportieve tochten

Nyon
De verbonden allrounder

Beschrijving Het compacte display creëert een strakke look
op het eBike-stuur. Je roept alle informatie eenvoudig

en gemakkelijk op met een klik van de duim. 

Op het overzichtelijk, intuïtieve display kun  
je de rijgegevens optimaal aflezen. Dankzij de 

externe bedieningseenheid blijven beide handen 
aan het stuur.

Het verbonden display is een sportieve partner
om je training te optimaliseren. Deel

fitnessgegevens via de eBike Connect-app  
met je community.

Het optimaal afleesbare kleurendisplay met groot
touchscreen is je betrouwbare metgezel voor alle

eisen en alle weersomstandigheden.

Display 1,8-inch-segement/matrix-Display 2,8-inch-segement/matrix-Display Kleurendisplay van 1,9-inch TFT-kleurendisplay 3,23-inch met touch-functionaliteit

Bediening Rechtstreeks via de toetsen op het display Bedrade bedieningseenheid Bedrade bedieningseenheid Remote Compact Bedrade bedieningseenheid Remote Compact

Navigatie — —
Ja, in combinatie met een smartphone
voor de registratie van positiegegevens

Ja

Integratie van derden — —
Strava, Apple Gezondheid, Google Fit, komoot

en Outdooractive
Strava, Apple Gezondheid, Google Fit, komoot

en Outdooractive

Activity-tracking — —
Ja, in combinatie met een smartphone voor de

registratie van positiegegevens
Ja

Beschermingsklasse Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54 (bij gesloten USB-kap)

Stof- en spatwaterdicht
volgens IP54 (bij gesloten USB-kap)

Stof- en spatwaterdicht
volgens IPX7 (bij gesloten USB-kap)

Stof- en spatwaterdicht
volgens IPX5 (bij gesloten USB-kap)

eBike Lock — — Activering door het wegnemen van de Kiox Activering door het wegnemen van de Nyon

Meer informatie over het display of  
de bedieningseenheid vind je op  
bosch-ebike.nl



Onze rijmodi voor jouw wensen

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

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

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

Eco ▶ Effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie
voor de grootste actieradius

Off ▶ Geen ondersteuning, alle displayfuncties zijn te
gebruiken
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* Afhankelijk van het type eBike kan bij de Performance Line en de Performance Line CX de eMTB-modus de Sport-modus vervangen. 
 Bij de eMTB-modus varieert het ondersteuningsniveau tussen de rijmodi Tour en Turbo.
** De Tour+-modus vervangt de Tour-modus. Nadat de dealer de Tour+-modus heeft geïnstalleerd, blijft het display de modus weergeven als "Tour".  
 De rijmodus Tour+ is beschikbaar voor eBikes met de drive unit Performance Line CX met derailleur (sinds modeljaar 2020) en eMTB-modus.

Rijmodi

Je dealer kan tot vier standen activeren
naast de Off-modus, zodat hij perfect is
voor jou.

Jij bepaalt hoeveel extra vermogen je eBike
je geeft. Met behulp van de rijmodi kan  
de ondersteuning van de drive unit via de 
 bedieningseenheid eenvoudig aan je rijsitua-
tie worden aangepast. Of je nu voluit wilt 
gaan of een flinke afstand wilt afleggen.

eMTB*

 
Voor eMountainbiken op de trail en de
perfecte Uphill Flow

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

 ▶ Dankzij de Extended Boost overwin je  
gemakkelijk wortels of stenen.

 ▶  Gemakkelijker wegrijden op een helling  
dankzij de krachtige ondersteuning.

Tour+**

 
Voor sportieve tochten met de trekking-bike
of eMTB 

 ▶  Focus op de tocht zonder handmatig  
schakelen tussen rijmodi.

 ▶  Natuurlijk rijgevoel door de gevoelige  
vermogensdosering van de motor.

 ▶ Geniet van langere tochten met een  
groter gebruik van je eigen kracht.
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Accu's en
chargers

PowerPack 300
Voor korte uitstapjes 

PowerPack 400
Voor het vrijwillige extra rondje

PowerPack 500
Voor lange afstanden

PowerTube 400
Voor alle vereisten

PowerTube 500
Voor het dagelijks leven en meer

PowerTube 625
Voor elk avontuur

Beschrijving De lichtgewicht PowerPack 300
is een betrouwbare en duurzame 

energieopslagunit die
ideaal is voor korte uitstapjes.

De PowerPack 400 is de meest
compacte Bosch eBike-accu  

en daarmee je ideale begeleider
voor dagelijks gebruik. 

Met de energie van je PowerPack
500 zit je aan de veilige kant als

de route iets langer of
heuvelachtiger is dan voorzien. 

De PowerTube 400 brengt
je stijlvolle City Bike

met een laag gewicht mee  
op tochten en zorgt voor 

zorgeloos rijplezier. 

De PowerTube 500 past perfect
bij je minimalistische

designwensen en is ideaal voor
eBikes met een laag gewicht.

Deze PowerTube 625
vergezelt je op het terrein en

ondersteunt je tijdens  
eMTB-avonturen of langere

trektochten.

Montage Frame- of bagagedrageraccu Frame- of bagagedrageraccu Frame- of bagagedrageraccu Geïntegreerde accu Geïntegreerde accu Geïntegreerde accu

Energie-inhoud circa 300 Wh circa 400 Wh circa 500 Wh circa 400 Wh circa 500 Wh circa 625 Wh

Gewicht
Frame: circa 2,5 kg 

Bagagedrager: circa 2,6 kg
Frame: circa 2,5 kg 

Bagagedrager: circa 2,6 kg
Frame: circa 2,6 kg  

Bagagedrager: circa 2,7 kg
circa 2,9 kg circa 2,9 kg circa 3,5 kg

Laadduur met de  
2A Compact Charger

Opladen tot 50 % 
Opladen tot 100 %

circa 2 uur 
circa 5 uur

circa 2,5 uur 
circa 6,5 uur

circa 3,5 uur 
circa 7,5 uur

circa 2,5 uur 
circa 6,5 uur

circa 3,5 uur 
circa 7,5 uur

circa 4,2 uur 
circa 8,8 uur

Laadduur met de  
4A Standard Charger

Opladen tot 50 % 
Opladen tot 100 %

circa 1 uur 
circa 2,5 uur

circa 1,5 uur 
circa 3,5 uur

circa 1,7 uur 
circa 4,5 uur

circa 1,5 uur 
circa 3,5 uur

circa 1,7 uur 
circa 4,5 uur

circa 2,1 uur  
circa 5,4 uur

Laadduur met de  
6A Fast Charger

Opladen tot 50 % 
Opladen tot 100 %

circa 1 uur 
circa 2,5 uur

circa 1 uur 
circa 2,5 uur

circa 1,2 uur 
circa 3 uur

circa 1 uur 
circa 2,5 uur

circa 1,2 uur 
circa 3 uur

circa 1,4 uur 
circa 3,7 uur

Compatibiliteit met DualBattery nee ja ja nee ja ja

Voor meer informatie over de accu, zie
bosch-ebike.nl

*  Niet beschikbaar in combinatie met 
PowerPack 300 en PowerTube 400.

DualBattery*

De optie DualBattery geeft je eBike nog meer 
uithoudingsvermogen. De mogelijkheid om twee 
Bosch eBike-accu's te koppelen verdubbelt  
de energie-inhoud tot maximaal 1.250 Wh.

Bosch chargers 
De chargers van Bosch zijn handzaam, licht  
en robuust. Waar je reis ook naartoe gaat,  
met de 2A Compact Charger, de 4A Standard 
Charger of de 6A Fast Charger laadt je jouw 
eBike snel en betrouwbaar op.

De accu voorziet de drive unit van energie.  
Het maakt niet uit welke eBike je kiest,  
hoe sportief of hoe ver je wilt rijden: kies  
de accu die bij jou past uit een ruim 
 assortiment accu's.



* Beschikbaar voor accu's met het smart systeem 3130

Accuveiligheid Bosch eBike Systems verlegt grenzen op 
het gebied van accuveiligheid

Lithium-ion-accu's zijn complexe, fijn afgestemde systemen
met een hoge energie-inhoud waarvan de bestanddelen onder
bepaalde omstandigheden in principe ontvlambaar kunnen zijn.
Daarom moeten eBike-accu's uitgebreide wettelijk voorgeschreven
tests ondergaan en mogen ze pas op de markt worden gebracht
als ze deze tests hebben doorstaan.

Bosch eBike Systems gaat in sommige tests verder dan de
strenge wettelijke vereisten en besteedt bijzondere aandacht  
aan de veiligheid van accu's op elk punt in de waardeketen.

Mechanische isolatie van accucellen
De afzonderlijke cellen van een eBike-accu
van Bosch eBike Systems zijn omhuld met
vlamvertragend plastic.

Geautomatiseerde productie*

Dankzij een hoge mate van automati-
sering bij de productie van accu's, 
wordt het risico van montagefouten 
gereduceerd.

Elektrische isolatie
van accucellen 
Bij een verhoogde flow uit
een cel, zorgt een geïnte-
greerde zekering voor  
elektrische onderbreking.

Thermische scheiding van accucellen*

De volledig omhulde cellen en extra scheiders verminderen
het risico op oververhitting van de accu en een mogelijke 
thermische kettingreactie tussen de afzonderlijke cellen.  
Bij gasontwikkeling in de accu maakt dit een gecontroleerd  
proces mogelijk: het gas kan via een vooraf bepaald 
 breekpunt op gecontroleerde wijze ontsnappen. Daardoor 
kan het zich niet naar andere cellen verspreiden.

Bescherming tegen  
binnendringend water
Het afdichtingsontwerp van 
onze accu's beschermt tegen 
binnendringend water.

Battery management system (BMS)
Het BMS beschermt tegen te hoge temperaturen  
als de accu in werking is, overbelasting en
volledige ontlading. Het controleert elke cel:
dit verlengt de levensduur van de accu.

Veiligheidsmaatregelen voor alle accu's van
Bosch eBike Systems

 ▶ Mechanische isolatie van accucellen
 ▶ Elektrische isolatie van accucellen
 ▶ Bescherming tegen binnendringend water

Accu's met het smart systeem:
aanvullende normen. Meer veiligheid. Meer testen.

 ▶ Geautomatiseerde productie
 ▶ Thermische scheiding van accucellen
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eBIKE-MODELLEN
Vind hier je geschikte  
eBikemodel:
bosch-ebike.nl/modellen

Vind de eBike van
je dromen

De eBike van je dromen gevonden?Heb je een eBike categorie gekozen?

DEALER ZOEKEN
Vind hier de 
dichtstbijzijnde dealer:
bosch-ebike.nl/ 
handelaars

Wat voor type eBiker bent jij? 

eBIKE-ADVISEUR
Vind hier de bij jou passend 
eBike-categorie:
bosch-ebike.nl/ebike-advies

Vind een
dealer

Bekijk hem van dichtbij bij de 
 dealer en maak een proefrit. 
 
Onze dealerzoekfunctie toont je
waar je de expert voor je eBike
kunt vinden.

Kies je
eBike-model
 

Of het nu gaat om eMTB-, eTrekking of
eUrban-bike, in onze database vind je  
de eBike die precies bij jou en je ideeën 
past.

Je hoeft alleen maar de gewenste ken-
merken te selecteren; vervolgens worden 
de bijpassende eBikes samen met de 
uitrustingsinformatie weergegeven. 

Ontdek je
eBike-categorie

Comfortabel en veilig naar je werk 
 pendelen? Trailavonturen in de bergen
beleven? Met een volle lading langs de
file rijden? Wat je ook wilt, er is een 
eBike voor. 

Onze interactieve eBike-adviseur laat
je zien welke het beste bij je past.
Op die manier weet je snel welke
je nodig hebt.



34 35

CONTACT
Bosch eBike Systems
bosch-ebike.nl/contact

35

Modulair en nauwkeurig 
afgestemd systeem
Ons systeem biedt je een grote
selectie van apps, drive units, displays
en bedieningseenheden en accu's. Je
kunt ze modulair combineren.
Zo vind je de juiste eBike-onderdelen
voor jou – voor een uniek rijgevoel.

Hoge kwaliteit
Producten van Bosch eBike Systems
staan voor hoge kwaliteit en betrouw-
baarheid. Jouw veiligheid en die van de
eBike zijn belangrijk voor ons. Daarom
testen wij onze onderdelen uitvoerig –
voor jouw ontspannen eBike-ervaring.

Innovatieve oplossingen
Wij geven vorm aan de mobiliteit van de
toekomst, met producten en functies die
je meer veiligheid en rijplezier bieden:
van Bosch eBike ABS tot het volledig 
 verbonden smart systeem.

Connected Biking
Onze apps openen voor jou een ver-
bonden eBike-wereld: digitale functies 
 zorgen voor maximaal rijplezier en 
 verbeteren je eBike-ervaring.

Ruime keuze aan fabrikanten
Meer dan 100 gerenommeerde fiets-
merken vertrouwen op componenten van 
Bosch eBike Systems en installeren
deze in hun eBikes – de keuze is aan jou.

Uitgebreid serviceaanbod
Om ervoor te zorgen dat je de beste 
 service krijgt, leiden wij gespecialiseerde
dealers via een intensieve opleiding op
tot eBike-specialist en garanderen je  
zo de best mogelijke service. Of het nu 
gaat om persoonlijk advies, regelmatige 
 software-updates of uitgebreide allround
controles: geniet van het bijzondere 
 rijgevoel – voor de rest wordt gezorgd.

Goede redenen
voor een eBike met 
Bosch-systeem
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