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Op reis met
de eBike
Beweging en ontspanning combineren – zo ziet 
voor veel mensen de perfecte vakantie eruit.  
In het bijzonder fietsvakanties met de eBike 
worden steeds populairder. Bosch eBike Systems 
heeft een paar nuttige tips op een rij gezet. 
Conclusie: Wie goed is voorbereid, kan zich op 
een zeer aangename reiservaring met de eBike 
verheugen.
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Veilig vervoeren
van eBikes
Een reis, een tocht of een verhuis voor de 
boeg en de eBike moet mee? Afhankelijk van 
het vervoersmiddel gelden voor het transport 
verschillende voorschriften. Bosch eBike  
Systems heeft de belangrijkste informatie  
en enkele tips hieronder op een rijtje gezet.

Met de auto
Wie zijn eBike als privégebruiker
met de auto wil vervoeren en daar-
voor in het voertuig te weinig plaats 
heeft, kan zoals bij een gewone
fiets ook een bagagerek gebruiken. 
Houd echter rekening met het volgen-
de: Elektrische fietsen wegen meer 
en hebben een frame dat vaak groter 
is dan dat van gewone fietsen zonder 
elektrische ondersteuning. Een op de 
trekhaak gemonteerde fietsendrager 
vergemakkelijkt het laden. Houd re-
kening met de maximale belasting, 
deze varieert tussen 50 en 100 kilo-
gram. In de regel geldt: als de eBike 
met een fietsendrager wordt ver-
voerd, moet de accu van tevoren  
worden uitgenomen en veilig in de 
auto worden opgeborgen. Hetzelfde 
geldt voor een afneembare boord-
computer. Op die manier wordt  
beschadiging van de onderdelen 
voorkomen. Bij de drive unit is het 
raadzaam waterdichte beschermhoe-
zen aan te brengen voor de rit. Deze 
zijn bij de fietshandel verkrijgbaar.
 

Regionaal vervoer
Bij regionaal openbaar vervoer, zoals 
de NMBS of het OV, is het meenemen 
van fietsen normaal gesproken na het 
kopen van een fietsticket toegestaan. 
In sommige regio‘s mogen fietsen op 
bepaalde tijden niet worden meege-
nomen. De regionale verkeersraden 
verstrekken hierover informatie.

Op reis met een touringcar
Tegen een meerprijs kunnen fietsen 
in de regel in de touringcar worden
meegenomen. Maar het aantal laats-
en is beperkt. Hier geldt: op tijd  
reserveren. eBikes worden echter 
niet door alle busdiensten meegeno-
men. Informeer vóór de reis bij de 
betreffende busmaatschappij.

Met de trein
In treinen met fietsafdeling is het 
transport van eBikes (tot 25 km/u) 
meestal niet ingewikkeld. Koop ge-
woon een fietsticket, maak de eBike 
veilig vast in het fietsgedeelte en 
neem plaats in het passagiersgede-
elte. In de ICE is het meenemen al-
leen op bepaalde trajecten mogelijk. 
De eBike-accu moet tijdens de reis 
vast gemonteerd blijven en mag niet 
opgeladen worden. In IC-, EC- en 
ICE-treinen is een plaatsreservering 
voor de eBike nodig. Bij speedpe-
delecs gelden speciale regels; de 
Duitse spoorwegen staan bijvoor-
beeld het meenemen niet toe.

Wie zijn eBike in de trein 
wilt meenemen, moet er 
rekening mee houden dat 
de weg naar het perron 
niet overal zonder obsta-
kels verloopt. Ook moet 
tijd voor in- en overstap-
pen worden ingepland.

In het vliegtuig
Transport van eBike-accu’s is door de 
luchtverkeersvereniging IATA in pas-
sagiersvliegtuigen verboden.  
Privépersonen kunnen accu’s niet 
versturen! Niet over de weg en al  
helemaal niet per luchtvracht! Maak 
alleen gebruik van plaatselijke verhuur! 
Ook eBikes zonder accu worden door 
de meest vliegmaatschappijen niet in 
het passagiersvliegtuig vervoerd!  
Ledereen die op vakantie niet zonder 
eBiken kan, doet er goed aan om 
vooraf op eBike-verhuurbedrijven op 
de vakantielocatie te zoeken. Op die 
manier is eBike-rijplezier ook tijdens 
de vakantie gegarandeerd.
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Volle kracht vooruit
Voor onderweg zijn er handige opla-
ders, zoals de Bosch Compact Char-
ger. De oplader weegt maar 600 
gram en past perfect in de zadeltas  
of rugzak. Met twee ampère laad-
stroom zorgt de Compact Charger 
ook tijdens lange tochten voor een 
volle accu.

De Bosch accu’s moeten 
altijd worden vervoerd  
in de auto en veilig opge-
borgen worden. 

Zeker is zeker
Effectieve diefstalbeveiliging: beu-
gelsloten horen tot de klassiekers
en gelden volgens tests tot de vei-
ligste sloten.

Voor de boordcomputers Kiox en 
Nyon vormt de premiumfunctie  
Lock de ideale aanvulling op een  
mechanisch slot. Dankzij Lock wordt 
met het verwijderen van de boord-
computer de motorondersteuning uit-
geschakeld. Pas als dezelfde boord-
computer weer wordt geplaatst
wordt de blokkering opgeheven. 

Pure hoofdzaak
Goede bescherming bieden bijvoor-
beeld In-mold-helmen. Het absorbe-
rende schuim wordt bij de productie 
direct in de buitenschaal gespoten.
Klanten moeten op een passend 
keuringszegel letten:  
DIN EN 1078 (CE).

De regen het hoofd bieden
Neem op een fietsvakantie een  
regenjas en -broek of een grote  
cape mee. Bij lichte regen ben je  
dan goed beschermd en kun je  
probleemloos verder fietsen.

Eerste hulp voor de fiets
Reparatieset, pomp, reserveband,
een lap en een minitool met geschikt 
gereedschap mogen op geen enkele 
tocht ontbreken.

Eerste hulp voor de fiets
Verplichte uitrusting voor iedere  
fietser: Pleisters, verbandmiddelen, 
ontsmettingsmiddelen en wegwer-
phandschoenen, die ook praktisch 
zijn voor reparaties.  
Afhankelijk van de omgeving en het 
seizoen: zonnebrandcrème, muggen-
melk en een verkoelende gel.
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Capacity Tester 
Met de Capacity Tester  kan de 
energie-inhoud van de eBike-accu 
worden bepaald. Een uitgebreide 
check wordt door de dealer uitge-
voerd.

DiagnosticTool
Met de Diagnostic Tool, een pro-
fessionele diagnoseoplossing,
kan de dealer het eBike-systeem
uitlezen en naar de nieuwste ver-
sie bijwerken.

Alleen op deze manier kan er van de voortdurend 
verbeterde intelligente functies, de nieuwste kaarten 
en de doorlopend verbeterde aansturing van de  
motor gebruik worden gemaakt Jouw dealer staat je 
bij de software-update graag met raad en daad ter 
zijde. Op die manier kan van de volledige functionali-
teit van het eBike-systeem gebruik worden gemaakt 
en is de eBike altijd up-to-date.

Displays
Software-updates, nieuwe kaarten of 
nieuwe functies kunnen eenvoudig en 
makkelijk worden gedownload.  
Afhankelijk van het model gebeurt de  
installatie direct met het display of via 
de smartphone-app.

Drive units
Met software-updates wordt de aansturing van de motor 
van de drive units bijgewerkt naar de nieuwste versie en 
daarmee worden indrukwekkende prestatieverbeteringen 
 mogelijk – zoals bij de Performance Line CX, waarvan 
het maximale draaimoment vanaf modeljaar 2021 naar 
85 Nm verhoogd wordt.

Accu’s
Meer power door een nieuwe, sterkere
accu of een tweede accu? Bosch accu’s 
zijn direct bij de dealer te krijgen.

Bosch eBike Systems biedt je ook na de aanschaf van 
je eBike uitgebreide en betrouwbare service. Met  
diverse accessoires en upgrademogelijkheden kunnen 
nieuwe en oudere eBikes worden verbeterd. Haal het 
beste uit je eBike epowered by Bosch. 

Chargers
De verschillende Bosch chargers voorzien in opladen
dat geheel op de behoefte is afgestemd. De Fast  
Charger, bijvoorbeeld, verkort de oplaadtijd, terwijl de 
kleine, lichte Compact Charger ideaal is voor reizen 
met de eBike. De dealer adviseert graag welke charger 
voor welk gebruikersprofiel het meest geschikt is.

Circa 13.000 deelnemers
worden jaarlijks in heel Europa bij  
dealertrainingen door Bosch geschoold
om de serviceondersteuning en een
deskundige en persoonlijke advisering
te waarborgen.

Wie zijn eBike-systeem altijd up-to-date wilt 
houden, moet regelmatig software-updates 
uitvoeren. 

Montage achteraf,
updates en
upgrades

Onze experts onderscheiden zich
door hun jarenlange Bosch
eBike-expertise en uitstekende
advisering.

Circa 70 fietsmerken 
wereldwijd kiezen voor componenten
epowered by Bosch.

Of het nu gaat om persoonlijk advies, regelmatige 
software-updates of uitgebreide allround-controles:

geniet van het bijzondere rijgevoel – voor de rest 
wordt gezorgd.

Bosch eBike 
Service 
Service is meer dan een belofte. Het is een 
houding. Want Bosch eBike Systems weet dat 
elk product maar zo goed als de bijhorende 
service is. Daarom worden dealers en 
werkplaatspersoneel met cursussen geschoold 
tot eBike-specialisten – en garanderen ze 
daarmee de best mogelijke service.

in 15 Europese landen
in  87 Europese steden

Bosch eBike
-experts

5 tips voor
mijn nieuwe
eBike

1.  Verwijder vóór het reinigen de 
accu en het display of dek ze 
eventueel af met een doek of 
met folie. 

2.  Gebruik fietsshampoo, borstels 
en een zachte spons en in geen 
geval een stoomapparaat of ho-
gedrukreiniger. 

3.  Let er bij het invetten van de 
fietsketting op dat er geen 
smeermiddel op de schijfrem  
terechtkomt. 

4.  Maak de eBike regelmatig schoon 
en wacht niet totdat grof vuil 
zich heeft vastgezet. 

5.  Voer na het wassen een korte 
check van de werking uit: Is de 
accu goed ingestoken? Werkt  
de aandrijving naar behoren?  
Reageert het systeem goed op 
het drukken op knoppen?

Maak bij voorkeur de 
eBike na elke rit 
schoon, zodat het vuil 
niet vast gaat zitten.  
Eigenlijk zo vaak als 
mogelijk en nodig is.
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