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Feel the Flow
med Bosch
eBike Systems

Bra skäl för att
byta till en eBike

En eBike kan vara många saker: transportmedel,
vardagshjälp, sportutrustning eller resesällskap.
Oavsett vilket har Bosch eBike systems de
rätta komponenterna – perfekt anpassade för
rätt syfte.
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Du värnar om miljön.

Du håller dig i form.

eBikes avlastar trafiken och klimatet.
De minskar behovet av bil och orsakar
varken buller eller avgaser.

Regelbunden motion håller dig i form
och gör dig på gott humör. eBikecyklister cyklar oftare och betydligt
längre sträckor än vanliga cyklister.

Du njuter av färden.
Drivenheten ger assistans i backar och
på långa turer. Den ger dig mer cykelnöje
och du kan åka längre.

Här får du en översikt över alla produkter
och funktioner. Vi hjälper dig att hitta din 
dröm-eBike!

Display och manöverenheter
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Hitta din dröm-eBike

Du delar erfarenheter med andra.

Du sparar mycket tid.

Den elektriska assistansen kompenserar
för skillnader i kapacitet – och gör turen
till en gemensam upplevelse.

På en sträcka på upp till 10 kilometer
är eBike det snabbaste transport
medlet i stadstrafiken.
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eBike-systemet
från Bosch
Ett Bosch eBike-system består av
Komponenterna app, drivenhet, display
och manöverenhet samt batteri.
Du kan välja mellan två systemgenerationer: Det smarta systemet
och Bosch eBike system 2.

eBike-systemets
komponenter

3

1

Alltid i takt med tiden

Det smarta systemet
I den senaste systemgenerationen, det smarta
systemet, är alla komponenter fullt uppkopplade.
Alla produkter och funktioner i det smarta systemet
▶ från sidan 6
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2

YTTERLIGARE INFORMATION

Alltid trendig

Läs mer om skillnaderna mellan de två
systemen på
bosch-ebike.se/system-ebike

Bosch eBike system 2
Bosch eBike system 2 är ett finkalibrerat system
för de som bestämmer sina egna trender och sätter
sitt eget tempo.
Alla produkter och funktioner i Bosch eBike system 2
▶ från sidan 20
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App
Utöka din eBike-upplevelse
med digitala funktioner och
tjänster.

2

Drivenhet
Med rätt assistans för dig är
det lättare att ta sig fram
längre sträckor och beta av
varje höjdmeter.

3

Display och manöverenhet
Styr din eBike bekvämt med
hjälp av cykeldatorn eller en
kombination av smartphone
och manöverenhet.

4

Batteri
Tillför energi till din eBike
optimalt med våra kraftfulla
batterier.
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Det smarta
systemet

Det smarta systemet

eBike Flow-app

Det smarta systemet kopplar samman tekniskt
högkvalitativa eBike-komponenter med den
digitala världen och tar cykelglädjen till nästa
nivå både i vardagen och på fritiden. Det
möjliggör en helt ny eBike-upplevelse, med
mer flexibilitet och individualitet – och ny
motivation till att cykla.
Använd de senaste funktionerna och håll
komponenterna på din eBike uppdaterade
med trådlösa uppdateringar. Det smarta
systemet är fullt uppkopplat och utökas
kontinuerligt: Är du redo för nya möjligheter?

Extra stöldskydd
Aktivera den digitala funktionen eBike Lock via
eBike Flow-appen och lägg till den digitala tjänsten
eBike Alarm. På så sätt skyddar du din eBike från
stöld. ▶ Läs mer på s. 19

Hemskärmen
Innehåller all viktig information
om din eBike.

Ruttplanering och navigering
Välj den sträcka som passar dig bäst med hjälp av
olika ruttprofiler. Navigeringen i eBike Flow-appen
guidar dig tillförlitligt till din destination.
Aktivitetsspårning
Trampa på pedalerna för att automatiskt registrera
dina rutt- och träningsdata.
 omoot, Strava och Apple Health
k
Dela dina prestationer och aktiviteter med din
Community: Synkronisera dina rutt- och tränings
data med dina favoritappar.

Notera: Om en eBike
har en av dessa två
komponenter är det en
eBike med det smarta
systemet.
System Controller
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eBike Flow-appen ansluter
dig till din eBike – och din
eBike med den digitala
världen. Du styr alla
funktioner i det smarta systemet via
appen. Med appen kan du anpassa, utöka
och hålla din eBike uppdaterad precis så
som du vill: Du laddar smidigt ner nya
funktioner och tjänster, och uppdateringar
för din eBike installerar du smidigt via
Bluetooth. På så sätt håller sig din eBike
aktuell och uppgraderas kontinuerligt
med nya funktioner.

Trådlösa uppdateringar
Håll din eBike uppdaterad och uppgradera den
med nya funktioner.

LED Remote

Ride-skärmen
I kombination med SmartphoneGrip
kan du använda din smartphone
som en stor display. Visa den
viktigaste färddatanoch kartbaserad
navigering.

Individuella assistanslägen
Anpassa de valda assistanslägena inom den givna
ramen exakt efter dina behov, så att de till
exempel ger dig mer assistans eller förbrukar
mindre ström.
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Det smarta systemet

Produkt
nyheter

ConnectModule

Drivenheter

Intuvia 100

System Controller

Mini Remote

eBike Alarm och ConnectModule
Fler valmöjligheter för mer cykelglädje:
Det smarta systemet fortsätter att växa. Nya
produkter läggs till och tillsammans med
ytterligare digitala funktioner förbättrar de
eBike-upplevelsen. Vi lägger särskild vikt vid
din säkerhet och skyddet av din eBike.
Åk säkrare, kom fram säkrare och parkera din
eBike utan oro för stöld: Upptäck produkt
nyheterna för modellår 2023.

Parkera bekymmersfritt: utöver det mekaniska låset säkrar eBike Alarm din
eBike ytterligare via en digital nyckel och en intelligent larmfunktion. I
händelse av stöld spåras din eBike och du kan hitta dess position via eBike
Flow-appen. För att använda eBike Alarm måste du ha installerat
ConnectModule på din eBike och aktiverat eBike Lock. ▶ Läs mer på s. 19
NYHET

Bosch eBike ABS

Bromsar din eBike,
inte ditt flow

Auto-läge och Cargo-läge
Nya, optimerade assistanslägen: Det har aldrig varit så enkelt att cykla på
en eBike. Det nya Auto-läget anpassar automatiskt assistansen beroende
på körsituationen. Cargo-läget på din eCargo Bike optimerar startegenskaperna – för bättre kontroll även med full last. ▶ Läs mer på s. 15
Hill Hold-funktion

Nya Bosch eBike ABS gör inbromsning ännu säkrare. Och eftersom
ingen eBike är den andra lik finns det inte ett ABS för alla eBikes,
utan rätt ABS för din individuella eBike-typ – från eCity till eMTB.
▶ Läs mer om nya Bosch eBike ABS på s. 18
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Ta dig enkelt förbi gåpartier: Funktionen förhindrar att din eBike rullar
bakåt i cirka 10 sekunder när du går och skjuter den i en brant backe.
Den kompletterar den smarta påskjutningshjälpen och fungerar så länge
denna är aktiv. Därmed behöver du inte bekymra dig för gåpartier när
du till exempel planerar din eMTB-tur.

PowerPacks

PowerTubes

Nya komponenter
▶ Drivenheter: Med drivenheterna Cargo Line,
Performance Line och Performance Line Speed
kan eBike-cyklister nu också njuta av nya
drivenheter som har optimerats för olika
eBike-typer.
▶ Displayer: Intuvia 100 är ett nytt spännande
och överskådligt tillskott till displayerna.
▶ Manöverenheter: System Controller är en ny
manöverenhet som är integrerad i överröret för
en stilren eBike-look, och med tillvalet Mini
Remote utökas antalet funktioner på styret.
▶ Batterier: PowerPack 545 och 725 samt
PowerTube 500 och 625 ger rätt energi för
alla eBike-typer.

NYHETSVIDEO
Vi visar dig alla nyheter i vår
nyhetsvideo:
bosch-ebike.se/nyheter
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Det smarta systemet
NYHET

Drivenheter
Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed*

Performance Line CX

För sportiga trekkingturer

För hög hastighet och långa sträckor

För ett ultimat drag i uppförsbacke

Din flexibla följeslagare för vardagsbruk gör transporter
enkla och bekväma. Den har högsta möjliga säkerhet och
körstabilitet. Det särskilda Cargo-läget optimerar
startegenskaperna även när den är fullastad.

Den mångsidiga drivenheten ger rätt assistans i varje
körsituation och en sportig, naturlig känsla.
Använd det nya Auto-läget och njut av färden.

Med kraftfull acceleration och assistans upp till
45 km/h tar Performance Line Speed dig snabbt
och effektivt till din destination.

Din drivenhet är kraftfull, reagerar flexibelt och
med finkänsla. Dess potential kommer till rätta
på krävande leder.

85 Nm

75 Nm

85 Nm

85 Nm

Maxhastighet

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

Maxassistans

400 %

340 %

340 %

340 %

Standardfunktion

Standardfunktion

Standardfunktion

Standardfunktion

Påskjutningshjälp med Hill Hold

Påskjutningshjälp med Hill Hold

Påskjutningshjälp med Hill Hold

Påskjutningshjälp med Hill Hold

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Max vridmoment
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NYHET

För lasttransporter
Beskrivning

Miljövänligt och effektivt i staden, kraftfull
assistans för lasttransport, dynamiskt och
sportigt i krävande terräng eller naturligt
och mjukt för avkopplande utflykter i
naturen: vi erbjuder rätt drivenhet för varje
användningsområde. I det smarta systemet
är drivenheten fullt uppkopplad med de
andra komponenterna. Genom trådlösa
uppdateringar är den alltid uppdaterad och
lägger ständigt till nya funktioner.

NYHET

Individuella assistanslägen
Påskjutningshjälp
Vikt

Mer information om drivenheter hittar du på
bosch-ebike.se

* Tillgänglig från början av 2023
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Det smarta systemet

NYHET

Displayer och
manöverenheter
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Intuvia 100*

Kiox 300

SmartphoneGrip

System Controller*

Mini Remote*

LED Remote

Den smarta följeslagaren
för sportiga turer

Din smartphone med eBike Flow-appen
som display

Den minimalistiskt rena
manöverenheten

Tillvalet som är det optimala
komplementet till System Controller

Den smarta styrcentralen

Tack vare sin robusthet och
minimalistiska design är den
lättanvända manöverenheten idealisk
för din eMTB- eller eUrban-cykel.

Den är ansluten till System Controller
via Bluetooth och utökar
funktionerna samt möjliggör
lätthanterlig, säker och bekväm
användning.

Med båda händerna på styret
har du alla viktiga funktioner
nära till hands och kontroll över
din eBike.

Utan display eller kan kopplas till
Intuvia 100, Kiox 300, smartphone
eller Mini Remote

Utan display eller kan kopplas till
Intuvia 100, Kiox 300 eller smartphone

Utan display eller kan kopplas till
Intuvia 100, Kiox 300 eller smartphone

LED Remote, smartphone,
System Controller och Mini Remote

Styrning av basfunktionerna för din eBike
(på/av, växling mellan assistanslägen)
Utökad hantering via Mini Remote

Endast i kombination med System Controller:
utökar eBike-funktionerna samt visningen
på displayen.

Styrning av funktionerna på din eBike
och visningen på displayen

Tillgänglig i framtiden

Via din smartphone (eBike Flow-appen)

Via din display eller smartphone

Via din display eller smartphone

Via din display eller smartphone

Skyddad mot damm och
vattenstänk enligt IP54

Smartphone: beroende på enhet
SmartphoneGrip: skyddad mot damm och
vattenstänk enligt IP54 (med stängt USB-lock)

Skyddad mot damm och vattenstänk
enligt IP54 (med stängt USB-lock)

Skyddad mot damm och vattenstänk
enligt IP54

Skyddad mot damm och vattenstänk
enligt IP54 (med stängt USB-lock)

I den uppkopplade displayen hittar
du en sportig partner för att
optimera din träning. Du kan dela
dina träningsdata med din
Community via eBike Flow-appen.

Håller din smartphone säkert på styret:
Samtidigt som din smartphone laddas via
SmartphoneGrip förser dig eBike Flowappen med färddata. Tack vare identiska
gränssnitt kan du snabbt och enkelt byta ut
den mot Kiox 300.

2,5-tums svartvit display

2-tums TFT-färgdisplay

Smartphone som display

Användning

LED Remote eller Mini Remote
tillsammans med System Controller

LED Remote eller Mini Remote
tillsammans med System Controller

Navigering

–
Skyddad mot damm och
vattenstänk enligt IP54

Display

Skyddsklass

NYHET

Den intuitiva och tydliga displayen

På den intuitiva och tydliga
displayen kan du läsa av färddata på
ett optimalt sätt. Tack vare den
externa manöverenheten kan du
hålla båda händerna på styret.

Beskrivning

Med displayerna från Bosch eBike Systems har
du all viktig information framför dig när du är
på väg. Viktig information som hastighet,
återstående räckvidd och batteriladdningsnivå
visas tydligt och är lätt att läsa. Du växlar
säkert och bekvämt mellan funktionerna under
färd med hjälp av manöverenheten.

NYHET

Mer information om displayer eller manöverenheter finns på
bosch-ebike.se

* Tillgänglig fr.o.m. hösten 2022
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Det smarta systemet

Assistanslägen

Våra assistanslägen passar alla dina behov
NYHET

Turbo ▶ Omedelbar och maximal assistans även
vid hög kadens för branta stigningar
Sport ▶ Kraftfull assistans för universell användning
– vid sportig körning och även snabb pendling i
stadstrafik
Tour ▶ Jämn assistans för turer som kräver stor
räckvidd
Eco ▶ Lite assistans vid maximal effektivitet för
maximal räckvidd
Off ▶ Ingen assistans, samtliga displayfunktioner
är tillgängliga

Du bestämmer själv hur mycket extra kraft din
eBike ska ge dig: Med hjälp av assistanslägena
kan assistansen från drivenheten enkelt
anpassas till din körsituation via manöverenheten. Om du vill ta ut dig helt eller färdas
långt.
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Cargo

NYHET

Auto

eMTB

Tour+

Maximal assistans för
eCargo Bikes

Automatisk anpassning av
motorassistansen

Dynamisk assistans för
eMountainbiking

Steglös assistans på
sportiga turer

▶ Assisterar med upp till
400 % av din egen
kraftinsats – perfekt för
tunga laster.
▶ Naturliga startegenskaper
även med full last.
▶ Lättare hantering och en
behagligare körkänsla för
ännu högre säkerhet.

▶ Ingen manuell växling
mellan assistanslägen.
▶ Du behöver inte anstränga
dig extra i uppförsbackar
eller i plötslig motvind.
▶ Steglös assistans
(maximalt upp till Turbo
eller Cargo) för cykelnöje
som varar längre.

▶ Mer kontroll i alla
körsituationer tack vare
bättre kraftdosering från
motorn.
▶ Med Extended Boost tar
du dig enkelt över rötter
eller stenar.
▶ Lättare start i backar tack
vare kraftfull assistans.

▶ Lägg fokus på turen – ingen
manuell växling mellan
assistanslägena.
▶ Naturlig körkänsla tack
vare motorns finkänsliga
kraftdosering.
▶ Njut av längre turer med
större användning av din
egen kraft.

Alla tillgängliga assistanslägen kan kombineras fritt på eBikes med
det smarta systemet. Ett undantag är Cargo-läget, som har utvecklats
speciellt för eCargo Bikes. Din återförsäljare kan aktivera upp till
fyra lägen utöver Off-läget, vilket gör den idealisk för dig.
Individuella assistanslägen
Du kan konfigurera valda assistanslägen enligt dina individuella
behov via eBike Flow-appen inom angivna ramar.
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Det smarta systemet
NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Batterier och
laddare
Batteriet försörjer drivenheten med energi.
Det spelar ingen roll vilken eBike du väljer,
hur sportigt eller långt du vill cykla: Välj
det batteri som passar dig från vårt breda
sortiment.

4A Charger
En laddare för alla batterier: Den högpresterande laddaren laddar snabbt och
är lätt att använda. Den kompakta lättviktaren
är perfekt att ta med på färden och laddar
ditt batteri med den nödvändiga energin
mycket snabbt.

PowerPack 545*

PowerPack 725**

PowerTube 500

PowerTube 625

PowerTube 750

För den frivilliga extrarundan

För mer kraft och uthållighet

För vardagen och mer

För alla äventyrare

För längre räckvidd och fler höjdmeter

PowerPack 545 är den perfekta
följeslagaren för utflykter och stadsturer.
Det ger tillräckligt med energi – även
vid spontana omvägar eller fler höjdmeter
än planerat.

PowerPack 725 är det idealiska batteriet
för längre trekkingturer och omfattande
aktiviteter samt för eCargo Bikes och
landsvägscyklar med högre energibehov.

Den minsta PowerTube 500 passar
perfekt till dina minimalistiska
designkrav och är idealisk för eBikes
med låg vikt.

PowerTube 625 följer med dig i
terrängen och ger assistans på
dina eMTB-äventyr eller längre
trekkingturer.

Med det kraftigaste och mest
uthålliga PowerTube 750 är ingen
stig för svår, inget berg för brant
och ingen tur för lång.

Monteringstyp

Rambatteri

Rambatteri

Integrerat batteri

Integrerat batteri

Integrerat batteri

Energiinnehåll

ca 545 Wh

ca 725 Wh

ca 500 Wh

ca 625 Wh

ca 750 Wh

ca 3,0 kg

ca 4,0 kg

ca 3,0 kg

ca 3,6 kg

ca 4,3 kg

ca 1,8 h
ca 4,9 h

ca 2,3 h
ca 6,0 h

ca 1,7 h
ca 4,5 h

ca 2,1 h
ca 5,4 h

ca 2,3 h
ca 6,0 h

Beskrivning

Vikt

Laddtid med 4A Charger

50 % laddning
100 % laddning

Läs mer om batterier på
Läs mer om batterier påbosch-ebike.com
bosch-ebike.se
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* Tillgänglig fr.o.m. hösten 2022

** Tillgänglig från början av 2023
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Det smarta systemet

Bromsar din eBike, inte ditt flow

Parkera bekymmersfritt

eBike Protect

Mer säkerhet, cykelglädje och flow: Nya Bosch eBike ABS låter dig nu
bromsa tryggare och säkrare med båda bromsarna samtidigt.
Eftersom systemet förhindrar att framhjulet blockeras och därmed
hjälper till att undvika att du kanar, sitter du säkert i sadeln även
vid spontana kraftiga inbromsningar – oavsett om du åker på fast
asfalt eller hala grusvägar. Även på leder och stigar ger det bättre
säkerhet, ökar cykelglädjen och kan förbättra din prestation.
Bromssystemet för vår Bosch eBike ABS utvecklades i nära samarbete
med vår partner Magura.
Eftersom ingen eBike är lika finns det inte ett ABS för alla, utan rätt
ABS för din individuella eBike-typ. På så sätt får du optimalt stöd vid
inbromsning.

Vi vill att du ska känna dig säker även efter en tur och kunna parkera din eBike utan att vara orolig.
För ett smart stöldskydd har vi utöver det mekaniska låset utvecklat funktionerna eBike Lock och
eBike Alarm. eBike Lock inaktiverar motorassistansen och gör därmed din eBike ointressant för
tjuvar. eBike Alarm ger dig ännu mer säkerhet med en larm- och spårningsfunktion. Detta skyddar
din eBike ännu bättre.

NYHET

Bosch eBike ABS
▶ Olika ABS-lägen
Det finns ett passande ABS-läge för varje eBike-typ:
ABS Cargo, ABS Touring, ABS Allroad, ABS Trail.
▶ Effektivt skydd mot olyckor
Om alla elcyklar var utrustade med ABS skulle upp till 29 %
av alla olyckor med elcyklar varje år kunna undvikas.

Bara när du känner dig säker på din eBike
kan du riktigt njuta av känslan. Därför är vi
hängivna säkerheten utifrån alla perspektiv.
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▶ Förbättra bromsbeteendet
Med Kiox 300 kan du se din bromsstatistik.

eBike Lock

eBike Alarm

NYHET

▶ Automatisk aktivering
Aktivera funktionen gratis via eBike Flow-appen:
Motorassistansen inaktiveras automatiskt när du
stänger av din eBike.

▶ Automatisk aktivering
Ställ in funktionen via eBike Flow-appen:
eBike Alarm aktiveras sedan automatiskt
när du stänger av din eBike.

▶ Smartphone som nyckel
Din smartphone blir en digital nyckel med hjälp
av eBike Flow-appen.

▶ Bekymmersfri parkering
Du kan se var din eBike är parkerad och dess
säkerhetsstatus via eBike Flow-appen.

▶ Motorassistans
Om en matchande digital nyckel finns i närheten
frigörs motorassistansen.

▶ Audiovisuellt larm
eBike Alarm varnar med ljudsignaler och lysdioder
när den registrerar lätta och kraftiga rörelser.

▶ Audiovisuell återkoppling
Om eBike Lock är aktivt avges signaler i form av
korta toner, lampor och symboler på manöverenheten,
displayen eller i din smartphone – för en säkrare
känsla.

▶ Praktisk spårningsfunktion
Om din eBike flyttas snabbt utan en giltig nyckel
får du ett meddelande och kan spåra var den
befinner sig via eBike Flow-appen.

BOSCH eBIKE ABS

eBIKE LOCK

eBIKE ALARM

Läs mer på följande adress:
bosch-ebike.com/abs

Läs mer på följande adress:
bosch-ebike.com/lock

Läs mer på följande adress:
bosch-ebike.com/alarm

NYHET
Nödvändigt: ConnectModule
Denna komponent, som kan
eftermonteras av fackhandeln,
installeras dolt på din eBike.
Den har en radio- och GNSSmodul, ett eget batteri samt
olika sensorer som möjliggör
användning av nya funktioner
som t.ex. eBike Alarm.
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Bosch
eBike system 2

Bosch eBike system 2

Det beprövade systemet imponerar med ett
brett produktsortiment och ett stort utbud av
funktioner för alla eBike-typer: oavsett om det
handlar om fritidscyklister som prioriterar
komfort, aktiva jobbpendlare eller sportiga
och äventyrliga mountainbikecyklister.

eBike Connect-appen ansluter din
smartphone via Bluetooth till displayerna
Kiox och Nyon. Cykelnavigering, flexibel
ruttplanering eller effektiv
konditionsträning: Smartphone-appen eBike Connect
och eBike Connect onlineportal öppnar många
möjligheter för att ha ännu mer kul när du åker på
din eBike.

Högkvalitativa och delvis uppkopplade
komponenter som är finjusterade till varandra
samt ett produktutbud som täcker alla behov:
Är du redo för en cykelupplevelse i en klass
för sig?

eBike Connect-app

Uppdateringar
Håll din display uppdaterad och
uppgradera den med nya funktioner.
Träningsfunktioner
Registrera dina färddata och
synkronisera dem med eBike Connect
för att utvärdera dina träningsresultat
efter cykelturen.

Visning av räckvidd
Planera dina turer ännu bättre: Innan
och även under färd visar displayen hur
långt du kommer med den valda
motorassistansen och batteriets aktuella
laddningsnivå.
Ruttplanering och navigering
Planera din nästa eBike-tur med eBike
Connect eller använd appar som komoot
och Outdooractive. Din rutt synkroniseras
automatiskt med Kiox eller Nyon.

eBike Lock
Ditt utökade stöldskydd
Premiumfunktionen eBike Lock är det
perfekta komplementet till ett mekaniskt
lås. När du har ställt in den via eBike
Connect-appen, inaktiverar eBike Lock
automatiskt motorassistansen när du
tar bort din Kiox- eller Nyon-display –
detta gör din eBike ointressant för
tjuvar. Först när displayen sätts tillbaka
aktiveras motorassistansen igen.
▶ Premiumfunktion med Kiox och Nyon
Inställningen görs en gång med eBike
Connect-appen och är avgiftsbelagd.
▶ Display som nyckel
Motorassistansen aktiveras eller
inaktiveras genom att ansluta och
ta bort displayen.
▶ Audiovisuell återkoppling
Ljud och symboler visar om eBike Lock
är aktivt – för en trygg känsla.

eBIKE LOCK
Läs mer på följande adress:
bosch-ebike.com/lock

Premiumfunktioner
Ytterligare funktioner som ▶ eBike Lock
eller individuella assistanslägen kan
köpas via appen.
20
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Drivenheter
Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

För färden genom staden

För vardagsliv och utflykter

För lasttransporter

För sportiga trekkingturer

För hög hastighet och långa sträckor

För ett ultimat drag i uppförsbacke

Din harmoniska, lätta och
naturliga assistans för bekväm
cykling genom staden.

Den tysta men kraftfulla
drivenheten utökar din
radie för spontana utflykter
utanför staden.

Din flexibla följeslagare för
vardagsbruk gör transporter enkla
och bekväma. Den har högsta
möjliga säkerhet och körstabilitet.

Den mångsidiga drivenheten ger
rätt assistans i varje körsituation och
en sportig, naturlig känsla.

Med kraftfull acceleration och
assistans upp till 45 km/h tar
Performance Line Speed dig snabbt
och effektivt till din destination.

Din drivenhet är kraftfull, reagerar
flexibelt och med finkänsla. Den visar
sin potential på krävande leder.

40 Nm

50 Nm

85 Nm

65 Nm

85 Nm

85 Nm

Maxhastighet

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

Maxassistans

250 %

270 %

400 %

300 %

340 %

340 %

Individuella
assistanslägen

Premiumfunktion med Nyon

Premiumfunktion med Nyon

Premiumfunktion med Nyon

Premiumfunktion med Nyon

Premiumfunktion med Nyon

Premiumfunktion med Nyon

Påskjutningshjälp

Påskjutningshjälp

Påskjutningshjälp

Påskjutningshjälp

Påskjutningshjälp

Påskjutningshjälp

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Beskrivning

Max vridmoment

Miljövänligt och effektivt i staden, kraftfull
assistans för lasttransport, dynamiskt och
sportigt i krävande terräng eller naturligt
och mjukt för avkopplande utflykter i
naturen: vi erbjuder rätt drivenhet för varje
användningsområde.
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Påskjutningshjälp
Vikt

Ytterligare information om drivenheter på
bosch-ebike.se
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Displayer
och manöverenheter

Med displayerna från Bosch eBike Systems har
du all viktig information framför dig när du är
på väg. Viktig information som hastighet,
återstående räckvidd och batteriladdningsnivå
visas tydligt och är lätt att läsa. Du växlar
säkert och bekvämt mellan funktionerna under
färd med hjälp av manöverenheten.
24

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

Den minimalistiska cykeldatorn

Den intuitiva och tydliga displayen

Den smarta följeslagaren för sportiga turer

Den uppkopplade allroundenheten

Den kompakta displayen ger eBike-styret en ren look.
Du hämtar all information enkelt och bekvämt med en
tumtryckning.

På den tydliga, intuitiva displayen läser du av
färddatan optimalt. Tack vare den externa
manöverenheten kan du hålla båda händerna på
styret.

I den uppkopplade displayen hittar du en sportig
partner för att optimera din träning. Dela
träningsdata med din Community via eBike
Connect-appen.

Den optimalt avläsbara displayen med stor
pekskärm i färg är din pålitliga följeslagare för
alla behov och i alla väder.

Display

1,8-tums segment-/matrisdisplay

2,8-tums segment-/matrisdisplay

1,9-tums färgdisplay

3,23-tums TFT-färgdisplay med pekfunktion

Användning

Direkt via knapparna på displayen

Trådbunden manöverenhet

Trådbunden manöverenhet Remote Compact

Trådbunden manöverenhet Remote Compact

Navigering

—

—

Ja, tillsammans med smartphone för registrering
av positionsdata

Ja

Integrering av tjänster
från tredje part

—

—

Strava, Apple Health, Google Fit, komoot och
Outdooractive

Strava, Apple Health, Google Fit, komoot och
Outdooractive

Aktivitetsspårning

—

—

Ja, tillsammans med smartphone för registrering
av positionsdata

Ja

Skyddad mot damm och vattenstänk
enligt IP54 (med stängt USB-lock)

Skyddad mot damm och vattenstänk
enligt IP54 (med stängt USB-lock)

Skyddad mot damm och vattenstänk
enligt IPX7 (med stängt USB-lock)

Skyddad mot damm och vattenstänk enligt IPX5
(med stängt USB-lock)

—

—

Aktivering genom att ta bort Kiox

Aktivering genom att ta bort Nyon

Beskrivning

Skyddsklass
eBike Lock

Mer information om displayer eller manöverenheter finns på
bosch-ebike.se
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Assistanslägen

Våra assistanslägen passar alla dina behov

Turbo ▶ Omedelbar och maximal assistans
även vid hög kadens för branta stigningar
Sport* ▶ Kraftfull assistans för universell användning
– vid sportig cykling och även snabb pendling i
stadstrafik
Tour ▶ Jämn assistans för turer
som kräver stor räckvidd
**

Eco ▶ Lite assistans vid maximal effektivitet
för maximal räckvidd

eMTB*

Tour+**

För eMountainbiking på leder och för
perfekt Uphill Flow

För sportiga turer med trekkingcykel
eller eMTB

▶ Mer kontroll i alla körsituationer tack vare
bättre kraftdosering från motorn.
▶ Med Extended Boost tar du dig enkelt över
rötter eller stenar.
▶ Lättare start i backar tack vare kraftfull assistans.

▶ Fokus på turen utan manuell växling mellan
assistanslägen.
▶ Naturlig cykelkänsla tack vare motorns finkänsliga
kraftdosering.
▶ Njut av längre turer med större användning av
din egen kraft.

Off ▶ Ingen assistans, samtliga displayfunktioner
är tillgängliga

Du bestämmer själv hur mycket extra
kraft din eBike ska ge dig: Med hjälp av
assistanslägena kan assistansen från
drivenheten enkelt anpassas till din
körsituation via manöverenheten. Om
du vill ta ut dighelt eller färdas långt.
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Din återförsäljare kan aktivera upp till
fyra lägen utöver Off-läget, och därmed
anpassa den perfekt för dig.

* Beroende på typen av eBike kan eMTB-läget ersätta Sport-läget för Performance Line och Performance Line CX.
I eMTB-läget varierar assistansnivån mellan assistanslägena Tour och Turbo.
** Tour+-läget ersätter Tour-läget. När återförsäljaren har aktiverat Tour+-läget fortsätter displayen att visa läget som "Tour". Assistansläget Tour+ kommer
att finnas tillgängligt för eBikes med Drive Unit Performance Line CX med kedjeväxling (från modellår 2020) och eMTB-läge.
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Batterier och
laddare
Batteriet försörjer drivenheten med energi.
Det spelar ingen roll vilken eBike du väljer,
hur sportigt eller långt du vill cykla: Välj
det batteri som passar dig från vårt breda
sortiment.

DualBattery*
Tillvalet DualBattery ger din eBike ännu
mer uthållighet. Via möjligheten att koppla
ihop två Bosch eBike-batterier fördubblas
energiinnehållet till upp till 1 250 Wh.
Bosch-laddare
Laddare från Bosch är smidiga, lätta och
robusta. Vart än färden tar dig: Med 2A
Compact Charger, 4A Standard Charger
eller 6A Fast Charger kan du ladda din
eBike snabbt och tillförlitligt.

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

För korta utflykter

För den frivilliga extrarundan

För långa sträckor

För alla behov

För vardagen och mer

För alla äventyrare

Beskrivning

Den lätta PowerPack 300
är en pålitlig
energilagringsenhet med
lång livslängd som är idealisk
för korta turer.

PowerPack 400 är det mest
kompakta Bosch eBike-batteriet
och därför den perfekta
följeslagaren för daglig
användning.

Med energin från din PowerPack
500 är du på den säkra sidan
om vägen blir lite längre eller
mer kuperad än planerat.

PowerTube 400 tar
din snygga stadscykel
med låg vikt på
turer och garanterar
bekymmersfri cykelglädje.

PowerTube 500 passar perfekt
till dina minimalistiska
designkrav och är idealisk för
eBikes med låg vikt.

PowerTube 625 följer
med dig i terrängen och ger
assistans på dina eMTB-äventyr
eller längre trekkingturer.

Monteringstyp

Ram- eller pakethållarbatteri

Ram- eller pakethållarbatteri

Ram- eller pakethållarbatteri

Integrerat batteri

Integrerat batteri

Integrerat batteri

Energiinnehåll

ca 300 Wh

ca 400 Wh

ca 500 Wh

ca 400 Wh

ca 500 Wh

ca 625 Wh

Ram: ca 2,5 kg
Pakethållare: ca 2,6 kg

Ram: ca 2,5 kg
Pakethållare: ca 2,6 kg

Ram: ca 2,6 kg
Pakethållare: ca 2,7 kg

ca 2,9 kg

ca 2,9 kg

ca 3,5 kg

Vikt
Laddtid med
2A Compact Charger

50 % laddning
100 % laddning

ca 2 h
ca 5 h

ca 2,5 h
ca 6,5 h

ca 3,5 h
ca 7,5 h

ca 2,5 h
ca 6,5 h

ca 3,5 h
ca 7,5 h

ca 4,2 h
ca 8,8 h

Laddtid med
4A Standard Charger

50 % laddning
100 % laddning

ca 1 h
ca 2,5 h

ca 1,5 h
ca 3,5 h

ca 1,7 h
ca 4,5 h

ca 1,5 h
ca 3,5 h

ca 1,7 h
ca 4,5 h

ca 2,1 h
ca 5,4 h

Laddtid med
6A Fast Charger

50 % laddning
100 % laddning

ca 1 h
ca 2,5 h

ca 1 h
ca 2,5 h

ca 1,2 h
ca 3 h

ca 1 h
ca 2,5 h

ca 1,2 h
ca 3 h

ca 1,4 h
ca 3,7 h

nej

ja

ja

nej

ja

ja

Kompatibel med DualBattery

Läs mer om batterier på
bosch-ebike.se
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*F
 inns inte att köpa tillsammans med
PowerPack 300 och PowerTube 400.
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Batterisäkerhet

Bosch eBike Systems sätter nya standarder för
batterisäkerhet
Litiumjonbatterier är komplexa, fint kalibrerade system med
högt energiinnehåll vars beståndsdelar kan vara brandfarliga
under vissa förhållanden. Därför måste eBike-batterier
genomgå omfattande lagstadgade tester och får inte släppas
ut på marknaden förrän de har klarat dessa tester.
Bosch eBike Systems går längre än de strikta lagkraven i vissa
tester och lägger speciell vikt vid batterisäkerhet i varje led i
värdekedjan.

Mekanisk separation av battericeller
De enskilda cellerna i ett eBike-batteri
från Bosch eBike Systems är inneslutna
i flamskyddad plast.

Elektrisk separation
av battericeller
En integrerad säkring
bryter elkretsen vid ökat
strömflöde i en cell.

Automatisering i produktionen*
En hög automatiseringsgrad i
batteriproduktionen minskar
risken för monteringsfel.

Säkerhetsåtgärder för alla batterier från
Bosch eBike Systems
▶ Mekanisk separation av battericeller
▶ Elektrisk separation av battericeller
▶ Skydd mot vattenintrång
Batterier med det smarta systemet:
Ytterligare standarder. Ökad säkerhet. Fler tester.
▶ Automatisering i produktionen
▶ Termisk separation av battericeller
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Skydd mot vattenintrång
Våra batteriers tätningskoncept
skyddar mot vattenintrång.

Batterihanteringssystem
BMS skyddar mot för hög driftstemperatur,
överbelastning och djupurladdning. Det
kontrollerar då varje enskild cell, vilket ökar
batteriets livslängd.

Termisk separation av battericeller*
De inneslutna cellerna och de extra separatorerna
minskar risken för överhettning i batteriet och en
eventuell termisk kedjereaktion mellan de enskilda
cellerna. Detta möjliggör ett kontrollerat förlopp om det
uppstår gasutveckling i batteriet: Gasen kan evakueras
på ett kontrollerat sätt via en förutbestämd
brottanvisning och sprids därför inte till andra celler.

* Tillgänglig för batterier med smart system
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Hitta din
dröm-eBike

1

3

Vilken eBike-typ är du?

Har du bestämt dig för en
eBike-kategori?

Har du hittat din dröm-eBike?

Upptäck din
eBike-kategori

Välj din
eBike-modell

Hitta din
återförsäljare

Är du ute efter att kunna pendla
bekvämt och säkert till jobbet? Vill du
uppleva äventyr längs stigar uppe i
bergen? Köra förbi en trafikstockning
med full last? Vad du än vill göra så
finns det en eBike för det.

Oavsett om det handlar om eMTB,
eTrekking eller eUrban: I vår databas
hittar du den eBike som passar dig
och dina idéer bäst.

Se den på nära håll hos
återförsäljaren och ta en provtur.

Vilken som passar dig bäst ser du i vår
interaktiva eBike-rådgivare. På så sätt
tar du snabbt reda på exakt vilken du
behöver.
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2

Du hittar experten på din eBike
via vår tjänst Sök återförsäljare.

Välj bara de egenskaper du söker
och visa sedan matchande eBikes
tillsammans med information om
utrustningen.

eBIKE-RÅDGIVARE

eBIKE-MODELLER

Hitta en passande eBike-kategori här:
bosch-ebike.com/ebike-advice

Hitta en passande eBike-modell här:
bosch-ebike.com/ebike-models

SÖK
ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta närmaste
återförsäljare här:
bosch-ebike.se/
aaterfoersaeljarsoekning
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Anledningar till att
välja en eBike med
Bosch-system
Modulärt och
finkalibrerat system
Vårt system erbjuder dig ett stort
urval av appar, drivenheter, displayer
och manöverenheter samt batterier.
Du kan kombinera dem på ett modulärt
sätt. På så sätt hittar du rätt eBikekomponenter för dig – för en unik
cykelkänsla.

Hög kvalitet
Produkter från Bosch eBike Systems
står för hög kvalitet och tillförlitlighet.
Säkerheten för dig och din eBike är
viktig för oss. Därför testar vi våra
komponenter ingående – för att du
ska få en avslappnad eBikeupplevelse.
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Innovativa lösningar

Omfattande serviceerbjudande

Vi formar framtidens mobilitet: med
produkter och funktioner som ger dig
mer säkerhet och cykelglädje – från
Bosch eBike ABS till fullt uppkopplade
smarta system.

För att säkerställa att du får den bästa
servicen utbildar vi återförsäljare till
eBike-specialister genom intensivkurser
och garanterar på så sätt bästa
möjliga service. Vare sig det gäller
personlig rådgivning, regelbundna
programvaruuppdateringar eller
omfattande kontroller: Njut av den
speciella cykelkänslan – resten tar vi
hand om.

Connected Biking
Våra appar öppnar en uppkopplad
eBikevärld för dig: Digitala funktioner
ger maximal cykelglädje och förbättrar
din eBike-upplevelse.

Stort tillverkarurval
Mer än 100 framstående cykelmärken
förlitar sig på komponenter från Bosch
eBike Systems och installerar dem i
sina eBikes – du behöver bara välja.

KONTAKT
Bosch eBike Systems
bosch-ebike.se/kontakt
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