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Er du nybegynder, når det gælder eBiking?
Det laver vi om på! I dag findes der forskellige
eBike-typer med forskellige anvendelsesmuligheder
og udstyr på markedet. Derfor er det heller ikke så
underligt, at man har mange spørgsmål i starten:
Hvilken eBike-model er den rigtige for mig? Hvor
bæredygtig er en eBike? Hvad kan de forskellige
displays? Hvad skal jeg være opmærksom på ved
valg af forhandler?
Meningen med denne brochure, der indeholder
værdifulde tips og tricks, er at besvare nogle af de
spørgsmål, du i starten har omkring emnet eBike.
Du kan også finde de forskellige emner og meget
mere online på adressen bosch-ebike.com/info,
hvor der regelmæssigt tilføjes nyt indhold.
God fornøjelse med læsningen!
Dit Bosch eBike Systems Team
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10 argumenter for, at en eBike
betaler sig
eBiking er et hit. Både hos unge og gamle, til fritid eller sport – elektrisk medvind gør både
køreturen mere afslappet, længere og mere frisk. En lille eksklusiv nichebevægelse er blevet
til en trend: Efterhånden kører der ca. 5,4 millioner Pedelecs på Tysklands gader og veje.
Det lønner sig at vælge eBike. Her kan du læse, hvorfor det forholder sig sådan, og hvordan
eBiken formår at få flere og flere fans.

1

Miljøet har det godt
Særligt i hverdagen skåner Pedelec-cyklister miljøet.
Halvdelen af alle køreture i bil er ikke længere end
fem kilometer. Og ifølge den tyske miljøstyrelse
udleder en personbil 40 gange så meget CO₂ som
en cykel med elmotor. Så hvis man i stedet for at
træde på speederen træder i pedalerne på sin eBike,
skåner man miljøet – og derudover er køreturen både
lydløs og økonomisk.
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Modvind er en saga blot
Hvem af os kunne ikke godt tænke sig lidt hjælp,
når vi cykler op ad stejle bjerge med en strid modvind piskende mod ansigtet? En usynlig "hånd", der
giver et blødt puf. Nem og ubesværet igangsætning
for foden af bakken eller på stejle stigninger. Bjerge,
der ikke længere udgør nogen hindring. Modvind,
der nærmest ikke spiller nogen rolle. eBike gør det
muligt.

3 I god og mobil form
Elcykler er kun for dem, der sætter pris på hygge og
komfort? Det passer ikke! Selv med elektrisk hjælp
kommer eBikeren kun fremad, når der trædes i pedalerne. Og man bestemmer selv, hvor meget elmotoren
skal hjælpe til. Undersøgelser viser, at eBikere kører
mere og tilmed betydeligt længere på cykel end
konventionelle cyklister. Og derfor: Op på cyklen
og af sted med elektrisk medvind – uanset om du
er til hygge eller sport.
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Perfekt til pendlere
Hvis man gerne vil holde sig i god form på vej til
arbejde, sadler man om. Med en eBike er man altid
i topform. Et enkelt blik på statistikken siger det
hele: I Tyskland findes der 30 millioner pendlere.
Af dem har 25 millioner mindre end 25 kilometer på
arbejde, og næsten hver anden tyske pendler har
endda mindre end ti kilometer på arbejde. eBikes
er som skabt til disse distancer.
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Aflastning, afslapning og ekstra kraft
Takket være den ensartede, justerbare
understøtning fra eBike-motorsystemet er
Pedelec særdeles velegnet til træning eller
til genoptræning efter skader. Derudover
forhindrer motoren for kraftig belastning af
knæ og lårmuskler. Det skåner både led,
bånd og sener.

Du vil gerne være sund
og i form og være godt
tilpas? Så er eBike et skridt
i den rigtige retning.
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Et puf i den rigtige retning
Orker du ikke diskussioner og "bøvl"? Gider
du ikke ballade? Når mennesker med forskellige fysiske forudsætninger og forventninger tager på tur sammen, kan stemningen
hurtigt blive dårlig. Her kan en lille motor
gøre en stor forskel: Den elektriske understøttelse udligner forskellige kørestyrker
og skaber den rette holdånd. Det gør den
fælles køretur til en oplevelse, der giver
blod på tanden: til flere eventyr!
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Skåner pengepungen
Elcykler er betydeligt billigere end person
biler, både hvad angår anskaffelse og drift.
Benzinudgifter, forsikringspræmier, afgifter
eller parkeringsgebyrer? Ikke ved en elcykel.

Ved en konventionel personbil med benzin
motor ligger energiomkostningerne i
øjeblikket på 12 euro pr. 100 kilometer, mens
de ved Pedelec ligger på ca. 0,25 euro. Penge
lige ned i lommen. Er du allerede begyndt at
overveje?

Det betaler sig at køre eBike:

8 Underholdningsværdi
eBikes hjælper cyklisten af med besværet og
øger underholdningsværdien. Takket være den
elektriske understøtning trækker eBikeren
ubesværet forbi de fleste andre cyklister. I byen
er Pedelec ofte det hurtigste transportmiddel
ved afstande på op til fem kilometer – og
ved afstande på op til ti kilometer er man
uden problemer fremme ved målet på samme
tid som i personbil.

100 km

Den elektriske
understøttelse udligner
forskellige kørestyrker
og skaber den rette
holdånd.
9

100 km

~ 0,25 €

~ 12 €

fleksibel. Afstande overvindes lettere, og
radiussen bliver større. Især i byen kommer
man hurtigt frem med elektrisk medvind. Med
en eBike kører du udenom bilkører, og det
er også slut med at lede efter en markeringsplads.

10 Noget for enhver smag
Der kommer flere og flere modeller og
varianter på markedet: Pedelecs med en
tophastighed på op til 25 km/t eller 45 km/t.
Der findes cykler med elektrisk motor til
ethvert formål, både i byen eller på landet,
til køreture i fritiden eller til sportslige og
ambitiøse bjergryttere. Udbuddet er stort –
der er noget for enhver eBike-smag. Så nu er
der bare op til dig at træffe det rigtige valg.

Rendyrket mobilitet
Intermodal transport? Ingen problemer, når
man kører eBike. På elcyklen hen til banegården, videre med toget, derefter med offentlig transport eller en låne-Pedelec frem til
destinationen. Elcykler gør dig hurtig og
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Hvilken eBike-type er jeg?
Udflugter i weekenden, på vej til arbejde eller ved mountainbiking: Elmotorens ekstra fremdrift
gør livet lettere for cyklisterne og garanterer en sjov og spændende køretur. Der kommer flere
og flere modeller og varianter på markedet: Der findes nærmest ingen cykelkategorier, som ikke
er "kommet i stødet".
Men hvilken eBike-model er den rigtige for mig? Det spørgsmål stiller mange sig, før de
anskaffer sig en eBike. Rådgivning hos forhandleren kan varmt anbefales. Og prøveturen er
også et must. Men før man begiver sig hen til forhandleren, er der fire ting, man skal sætte
sig grundigt ind i: Hvilke krav stiller jeg som eBiker? Hvad er mit anvendelsesområde? Og
hvilke distancer tilbagelægger jeg som regel? Skal min eBike være internet-kompatibel? Du
afgør det helt selv …

… efter dit niveau:
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Begynder
Til nybegyndere anbefales en city-bike med Drive Unit
Active Cruise fra Bosch eBike Systems. Centralmotoren, der leverer en moderat og veldoseret ydeevne,
har en overbevisende fordel. City-bikens geometri
gør af- og påstigning til en ren leg. Derudover sidder
man afslappet og opret. Hvis man ønsker lidt større
ydeevne på strækninger med stigninger:
Active Line Plus har et drejningsmoment på yderligere ti Newtonmeter. Takket være understøttelsen
når man frem til sin destination uden at svede og
uden større kraftanstrengelser. Det gør det også
legende let at transportere mindre indkøb.

Urban Stylist
Urban-bikes er stilfulde og elegante, og ofte er der
her integreret en PowerTube fra Bosch i stellet.
Også her sikrer Active Line – eller som alternativ
Active Line Plus – et smidigt "street-flow" i trafikken.
Desuden findes der flere og flere eBikes med populært retro- eller nostalgi-design. Disse kan takket
være de forskellige cykelcomputere tilpasses til de
konkrete connectivity-behov, sådan at du ikke kun
er cool, men også hele tiden er online når du er på
tur på din eBike.

Pendlere
Hva' sku' det være? En kraftfuld S-Pedelec,
gerne med Performance Line Speed fra
Bosch, som med op til 45 kilometer i timen
sørger for ekstra skub i sagerne. Eller en
sammenklappelig kompakt-bike til at tage med
i den offentlige transport eller i bilen. Til den
fuldt integrerede eBike: Med smartphone og
COBI.Bike App forvandles SmartphoneHub
til et intelligent kontrolcenter til navigation,
aktiviteter og andre tjenester. Den eksklusive
funktion Lock i cykelcomputerne Nyon og
Kiox (fra modelår 2021) sikrer takket være
ekstra beskyttelse mod tyveri, at du kan
parkere sikkert i byen.
Eventyrer
Trekking-bikes er komfortable og gode allroundere, der er perfekt egnet til udflugter

eller længere ture. Takket være den oprette
siddeposition kan man på afslappet vis opdage nyt terræn og samtidig gøre noget ved
fysikken. Den alsidige Active Line Plus understøtter cyklisten med en harmonisk og
smidig acceleration og sikrer en naturlig
køreoplevelse. Et fint afbalanceret og kraftfuldt alternativ takket være et drejnings
moment på 65 Nm: Performance Line. Cykelcomputeren Nyon giver eBikere mulighed
for at udforske ukendte steder uden risikoen
for at fare vild. Samtidig har de altid en personlig fitnesstræner lige ved hånden, som
registrerer og analyserer køredataene.
Sportsudøvere
eMountainbikes er særligt velegnede til in
dividuel eBiking og fornemmelsen af uphill
flow. Performance Line CX er det perfekte

valg til sportslig kørsel i bjergrigt terræn.
Det farvedisplay, som Kiox er udstyret med,
indeholder alle cykelcomputerens klassiske
funktioner og åbner med smartphone-appen
eBike Connect op for adgangen til den digitale verden. Sportsudøvere kan registrere
deres fitnessdata og har adgang til disse via
portalen eller i appen. Fra modelår 2021 er
der også muligt at navigere med Kiox.
Godstransportører
eCargobikes har et tilladt totalvægt på op
til 250 kilogram. Cargo Line er takket være
et drejningsmoment på op til 85 Nm kendetegnet ved kraftfuld fremdrift ved lave
trædefrekvenser. Dør gør eCargobiken til
den passende ledsager, når der skal transporteres en masse gods.
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monisk afstemt understøttelse ved bykørsel,
som er særligt velegnet til denne cykeltype.
Den fås til eBikes med kæde- og navgear –
ved sidstnævnte også med friløbsfunktion.
Ekstra kørekomfort og sikkerhed.

Cykelcomputeren Nyon overbeviser med en bred vifte af
funktioner og intuitiv betjening.

…e
 fter dit
anvendelsesområde:
I byen
Kører du hovedsageligt på asfalterede veje –
både til arbejde, når du handler ind, vil i
svømmehallen eller mødes med venner på
cafe? Her er city-bikes det helt rigtige valg.
De er kendetegnet ved en opret siddeposition.
Trekking-cykler egner sig også til bykørsel.
Togpendlere behøver heller ikke at undvære
den elektriske medvind: De har mulighed for
at vælge kompakte 20-tommer-cykler med
elmotor. Active Line leverer en blødt og har-
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På cykel- og markstier
I weekenden tager du på længere cykelture,
og når du har ferie, svinger du dig også ofte
i sadlen. Du kører sportsligt og kan lide at
være ude i naturen, men du foretrækker
asfalterede veje og stier? Her er Tour-Pedelecs det perfekte valg. De udmærker sig ved
en sportslig ergonomi, og bagagebæreren er
perfekt til transport af provianten eller et
telt. Performance Line henvender sig til
disse mere sportsligt orienterede cyklister.
Den anbefales til eBikere, som sætter stor
pris på en momentstærk motor og også godt
kan lide at køre lidt hurtigere.
Trails i bjergene
Kører du gerne i terræn og over stok og
sten? Kan det bare aldrig blive for stejlt og
udfordrende? Kan du godt lide at udforske
dine egne grænser? Så kan det godt betale
sig at købe en eMountainbike af høj kvalitet –
med en kraftfuld motor som f.eks.
Performance Line CX fra Bosch. Med direkte
motorrespons, et maksimalt drejningsmoment
på 85 Nm og en kraftfuld understøttelse på
op til 340 procent hører den til blandt markedets kraftigste eBike-motorsystemer.

…e
 fter de strækninger,
du tilbagelægger:
Der findes forskellige batterikapaciteter, som er
beregnet til forskellige anvendelsesområder.
Principielt findes der batterier til alle Drive
Units fra Bosch med en energikapacitet på
mellem 300 og 625 watt-timer (Wh). Når to
Bosch-batterier kombineres, leverer de op
til 1.250 Wh.
Op til 20 kilometer
eBikere, der som regel kun kører korte strækninger, eksempelvis hen til bageren, til apoteket
eller til et besøg i nabobyen, kan med god
samvittighed vælge batterier med ca. 300 Wh.
20 til 50 kilometer
Rækkevidden afhænger ikke kun af batteriets
effekt, men også af en lang række a
 ndre

Ved kørsel i terræn kan det godt betale sig at købe en
eMountainbike af høj kvalitet – med en kraftfuld motor
som f.eks. Performance Line CX fra Bosch.

forhold: understøttelsesniveauet, køre
stilen, luftmodstanden, cyklistens vægt,
dæktrykket og naturligvis også terrænet.
PowerPack 400 eller 500 er til pendlere,
som dagligt tager eBiken hen til kontoret,
eller eBikere, der tager på længere ture og
gerne vil have den nødvendigt fleksibilitet.
Mere end 50 kilometer
Meget lange ture med mange stigninger eller
tung last kræver et særligt kraftfuldt batteri.
DualBattery er til alle de cyklister, som kører
endnu højere, endnu længere og med endnu
mere bagage: Ved at koble to batterier
sammen, opnås op til 1.250 Wh – og dermed
dobbelt så lang rækkevidde. Det muliggør
en rækkevidde på mere end 200 kilometer.

BEREGN DIN RÆKKEVIDDE:
bosch-ebike.com/dk/service/
raekkeviddeassistent

… efter internetfunktioner:
Analog
Koncentrer dig om det, der er væsentligt,
og få adgang til alle vigtige oplysninger med
et enkelt klik med tommelfingeren: Cykelcomputer Purion fra Bosch står for optimal
effektivitet og præcision. Med Intuvia styrer
du din eBike let og intuitivt – takket være en
separat betjeningsenhed. Gearanbefalingen
sikrer, at du altid kører i det rigtige gear.
Digital
Med den nye cykelcomputer Nyon er du godt
på vej mod et væld af netværksfunktioner:
Avancerede navigationsfunktioner med data
udveksling omkring ruter og aktiviteter via
smartphone og eBike Connect App. Kiox
indeholder alle cykelcomputerens klassiske
funktioner og giver med smartphone-appen
eBike Connect eBikeren adgang til den
digitale verden. Den samler helt automatisk
GPS- og køredataene via Bluetooth, sådan
at alle data altid er fuldt opdateret. Bosch
SmartphoneHub forvandler din Pedelec til

Kiox overbeviser med et farvedisplay, et rent design
og intuitiv betjening.

en online eBike og gør den til en del af
din digitale hverdag: Med live vejrudsigter,
fitnesstracking og musikstreaming. Takket
være smartphone og COBI.Bike App forvandles SmartphoneHub til et intelligent
kontrolcenter, som navigerer, registrerer
aktiviteter og kan forbindes med andre
tjenester – et stort skridt i retning mod
Connected Biking.

I øvrigt:
Du kan finde yderligere hjælp til valget af
den helt rigtige eBike til dig på adressen
bosch-ebike.com/en/service/
ebike-advice
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Hvilken eBike er du interesseret i?
Valget af den optimale eBike for dig afhænger helt af, hvilke mål du har sat dig. Kører du primært rundt i byen, eller vil du
gerne tage på længere ture? Eller måske hellere betvinge stejle bjergtinder?

eCity Bike

eCity Bikes er det perfekte alternativ til trafikpropper og overfyldt
lokal trafik. Du skal bare sidde
på sadlen og nå din destination
sikkert og afslappet takket være
elektrisk støtte og en behagelig
siddeposition samt komplet
gadeudstyr.
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eMountainbikes

eMountainbikes kan generelt
opdeles i segmenterne Hardtail
og Fuldaffjedret. Hardtail med
affjedret forgaffel er kendt for
sin lave vægt og en effektive
kraftoverføring. Fully, der er
affjedret både for og bak, impo
nerer derimod med maksimalt
vejgreb.

eTrekking Bike

På en eTrekking Bike er lange
afstande ikke længere en hindring, når du er på cykeltur eller
tager på udflugt. Den lidt sports
lige men alligevel ret lodrette
siddeposition i kombination
med fuldt udstyr som skærme,
bagagebærer og lys lader ikke
noget tilbage at ønske.

eCargo Bike

eCargo Bikes eller elektriske
ladcykler kombinerer den tradi
tionelle teknologi for ladcykler
med fremtidens elektriske drev.
Takket være den elektriske støtte
fra Boschs Cargo Line-kvalitetsdrev er elektriske ladcykler perfekte til gods- og persontransport
eller til transport af børn i byen
og er derfor fornuftige alternativer
til biler.

Fuld hjælp på vejen
Den perfekte ledsager til enhver smag: Med Purion, Intuvia, Kiox, Nyon og SmartphoneHub har
Bosch fire cykelcomputere og sammen med COBI.Bike to smartphone-løsninger i porteføljen –
og dermed også det perfekte display, uanset hvilke behov og krav du måtte have.

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

SmartphoneHub

COBI.Bike*

5 køretilstande
Skifteanbefaling
Skubbehjælp
Display med høj opløsning
Integreret display
Stænksikker

*

Navigation
Fitnesstracking

**
**

eMTB-tilstand
eShift-kompatibel
DualBattery-kompatibel
Apps fra tredjepartsudbydere

**

Tyverisikring
eBike Connect-app
COBI.Bike-app
* Kun i forbindelse med en smartphone og eBike Connect App.
** 	 Kun i forbindelse med en smartphone og COBI.Bike App.

eBike Connect App

Yderligere forbindelsesfunktioner omkring navigation og træning leveres
af tilslutningen af Kiox og Nyon til smartphone-appen eBike Connect og
til onlineportalen ebike-connect.com.

COBI.Bike smartphone-app

Altid online: Takket være smartphone med COBI.Bike App forvandles
SmartphoneHub til et online kontrolcenter, som navigerer, registrerer
aktiviteter og kan forbindes med andre tjenester og apps.
11

eBiken
er vores
motivation
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Der findes mange gode grunde til at vælge et eBike-system fra Bosch.
Men der er kun en måde, hvorpå du selv kan få "oplevelsen" epowered by Bosch:
stig på, træd i pedalerne…og oplev flowet.

Bosch eBike Systems står for …
… et perfekt afstemt system

Drive Unit, batteri og display er udviklet som et system, hvor komponenterne griber harmonisk ind i hinanden.
Resultater er effektivitet og komfort i særklasse – og en enestående køreoplevelse.

… individuelle kombinationsmuligheder

Takket være den modulopbyggede produktportefølje kan Bosch tilbyde eBikere det optimale motorsystem, der kan tage
enhver udfordring op. City eller trail, langtur eller gods: Utallige muligheder for at kombinere Drive Unit, batteri og
display sikrer en fremragende køreoplevelse.

… innovative løsninger

De første serieproducerede ABS-bremser til eBike, branchens første online cykelcomputer eller den dynamiske
Performance Line CX: Vi udvikler løsninger, som optimerer kundernes mobilitet.

… Connected biking

Vores connectivity-produkter føjer en helt ny digital dimension til eBiking og sikrer dermed endnu mere komfort, flere
oplevelser og større individualitet.

… driftssikkerhed i særklasse

Vores produkter er kendt for høj kvalitet og driftssikkerhed. Vores motorsystemer skaber begejstring og lever op til
mottoet "Teknologi for livet". Som du er vant til ved produkter fra Bosch.

… et omfattende servicetilbud

Et produkt er aldrig bedre end den service, der ligger bag. Derfor uddanner Bosch eBike Systems forhandlere til eBikeeksperter gennem intensive uddannelsesforløb. På den måde sikrer vi tilfredse kunder og vedvarende køreglæde.

… et stort udvalg af producenter

Mere end 70 velrenommerede cykelmærker sætter deres lid til produkter
"epowered by Bosch" og monterer vores motorer på deres produkter.
Her kan alle finde en passende eBike.

SE HJEMMESIDEN
bosch-ebike.com/reasons-bosch
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Valg af den rigtige forhandler
I dag er der efterhånden ca. 5,4 millioner Pedelecs på Tysklands gader og veje, og tendensen
er stigende. Udbuddet bliver også løbende større og mere differentieret: Hvis man ønsker at
finde en eBike, der passer perfekt til ens behov, kommer man nærmest ikke uden om professionel rådgivning. Men det er ikke alle forhandlere, der er lige gode, og det ved René
Gottschalk, der er rådgiver hos Bosch, også godt. Eksperten, som hvert år underviser i hundredevis af eBike-forhandlere, stiller op til et interview, hvor han røber, hvad man skal være
opmærksom på, når man vælger forhandler.

Hvad kendetegner en god forhandler?
René Gottschalk: For det første skal en god cykelforretning efter min mening byde på omgivelser,
hvor kunden straks føler sig velkommen. Og for det
andet er det vigtigt med et godt produktsortiment,
hvilket vil sige, at forhandleren fører forskellige cykelproducenter og motorsystemer. På den måde kan
kunden afprøve og sammenligne forskellige modeller.
Forhandlerens motivation og adfærd spiller også en
stor rolle: Er denne interesseret og åben, får jeg en
kompetent rådgivning, og bliver der lyttet til mine
ønsker? Der skal være en god kemi mellem kunde for
forhandler. Det er helt afgørende. Tillid er nemlig en
vigtig forudsætning, når man køber en eBike.
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Hvilke krav skal en god cykelforretning leve op til?
René Gottschalk: Som udgangspunkt er det vigtigt,
at forhandleren er let tilgængelig. Selve salgsarealet
skal være lyst og opryddet. Hvis man kommer ind i
en forretning og egentlig bare har lyst til at vende
om på hælen, anbefaler jeg faktisk, at man også

bare gør det. Kunden mærker straks, hvis der er
en indbydende atmosfære i forretningen. At få lov
at se sig om i ro og fred og samtidig få svar på sine
spørgsmål – der er helt afgørende punkter.
Hvilken service tilbyder en god forhandler kunden
før købet?
René Gottschalk: Kunden skal i hvert fald have
mulighed for at prøvekøre forskellige eBikes. Det
er vigtigt, at den interesserede køber får en fornemmelse for køreegenskaberne, som er forskellige ved
de enkelte modeller og motorsystemer. Her findes
der forskellige muligheder: Nogle forhandlere har
deres egen testbane i baggården, mens andre giver
kunden mulighed for at låne cyklen med hjem en
enkelt dag og nogle gang endda også en hel weekend. Den sidste mulighed har flere fordele, da det
giver mulighed for at afprøve cyklen grundigt og
under virkelige forhold. Nogle gang koster denne
mulighed dog penge.

Hvilke spørgsmål skal man have svar på,
før man køber en eBike?
René Gottschalk: Det vigtigste spørgsmål er,
hvad kunden agter at bruge cyklen til: Vil han
eller hun køre ture med eller uden bagage,
pendle til og fra arbejde, tage på mindre
udflugter i weekenderne, eller går kunden
meget op i cykelsport, eksempelvis mountain
biking? Disse grundlæggende oplysninger
giver forhandleren et godt udgangspunkt til
at vurdere de krav, der stilles til cyklen. Så
snart den rigtige cykel er fundet, skal forhandleren nøje studere, hvordan kunden
sidder på cyklen. En ergonomisk siddeposition er forudsætningen for køreglæde og
velvære, når man cykler. Derudover skal
forhandleren nøje kontrollere, om højden
på stellet, styret og sadlen passer, og om
fjedergaflen er korrekt justeret.
Hvilke punkter skal forhandleren sørge for
at få afklaret med kunden før købet?
René Gottschalk: Forhandleren skal give
kunden grundig information om eBiken. Før
købet skal kunden vide, hvilke muligheder

han eller hun har, hvilke fordele og ulemper
de forskellige modeller har, og hvilket motor
system der er det rigtige. Der findes nemlig
forskellige motorer, som opfylder bestemte
behov og er beregnet til forskellige anvendelsesområder. Bosch tilbyder eksempelvis
fem forskellige motorsystemer. Derudover
er der også de helt klassiske kriterier:
Nogle foretrækker et navgear med fodbremse,
mens andre foretrækker kædegear. Derudover skal forhandleren rådgive kunden
omkring korrekt vedligeholdelse af cyklen
og – meget vigtigt ved eBikes – af batteriet.
Her hjælper batteriguiden fra Bosch, som
indeholder de vigtigste oplysninger i lommeformat, og som kunden kan tage med sig hjem.
Hvilke tjenesteydelser tilbyder en god
forhandler kunden efter købet?
René Gottschalk: Gode forhandlere tilbyder
et første serviceeftersyn af eBiken. Det
betyder, at kunden kan vende tilbage efter
et par uger for at få foretaget et tjek. En
tommelfingerregel siger efter ca. fire uger
eller 300 kilometer. Efter det første tjek

bør forhandleren også aftale det næste
serviceinterval med kunden. Takket være
Bosch DiagnosticTool kan forhandleren
gøre dette hurtigt og problemfrit. Det regelmæssige serviceeftersyn er vigtigt, da det
giver kunden det størst mulige udbytte af
eBiken. Rigtig god service omfatter også en
hente- og bringemulighed.

FIND DIN BOSCH eBIKE-FORHANDLER
bosch-ebike.com/dk/service/find-forhandler

René Gottschalk
Den 48-årige René har fra barns ben af haft cykler af enhver art tæt inde på live i forældrenes cykelforretning.
I hans karriere har omdrejningspunktet fra starten af også været cykler. Efter i mange år at have arbejdet inden for
cykeldetailhandlen og som sælger for forskellige cykelproducenter, var han i ti år selvstændig handelsagent inden
for cykelbranchen. René Gottschalk har i over fire år været rådgiver hos Bosch eBike Systems. Hvert år underviser
han i hundredevis af forhandlere i Bosch eBike Systemerne og hjælper deltagerne med råd og vejledning. Selv
bruger han ofte eBiken som alternativ til bilen, især i byen.
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Vi er der altid for kunderne
Service er mere end blot et løfte. Det er en holdning. Hos Bosch eBIke Systems ved vi nemlig
godt, at et produkt aldrig bedre end den service, der ligger bag. Derfor uddannes forhandlere og
værkstedsmedarbejdere til eBike-eksperter ved hjælp af omfattende kurser, hvilket garanterer,
at de levere den bedst mulige service. Personlig rådgivning, regelmæssige softwareopdateringer
eller omfattende allround-tjek: Du skal blot nyde den særlige køreglæde – resten sørger vi for.

Kompetent service lige
i nærheden
Takket være de autoriserede eBike-forhandlere
har du altid en ekspert lige ved hånden. Her er
gode råd ikke dyre, men derimod perfekt afstemt
efter dine ønsker og behov – også efter at du har
købt din Pedelec.
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DiagnosticTool
Forhandleren kan anvende DiagnosticTool, som
er en professionel diagnoseløsning, til at udlæse
eBike-systemet og opdatere det med den nyeste
software. Derudover kan man foretage individuelle konfigurationer (f.eks. aktivere / deaktivere
skubbehjælpen eller lygtefunktionen) af eBiken.
De seneste softwareopdateringer anvendes til
at installere de nyeste funktioner, sådan at eBike-
systemet altid er på højde med den nyeste udvikling. Derudover er det muligt at udlæse konfigu-

rationsdata og fejlkoder fra eBike-komponenterne samt
at identificere tuning. Diagnoserapporten viser Bosch
eBike-komponenternes aktuelle status og indeholder –
som en serviceprotokol – de reparationer, der er udført
ved eBiken.

Bosch eBike
Experts
i 15 europæiske lande
i 87 europæiske byer

Ca. 70 cykelmærker på
verdensplan sætter deres lid til
komponenter epowered by Bosch.

Vores eksperter udmærker
sig ved mange års ekspertise
inden for Bosch eBikes og ved
fremragende rådgivning.

Hvert år underviser Bosch ca.

13.000 deltagere

på forhandlerkurser rundt om i
Europa, sådan at det er muligt at
garantere god service samt kom
petent og personlig rådgivning.

DiagnosticTool

CapacityTester

Takket være DiagnosticTool, som er en professionel diagnoseløsning,
kan forhandleren udlæse eBike-systemet og opdatere det med den
nyeste software.

CapacityTester anvendes til at beregne
eBike-batteriets energikapacitet. Forhandleren foretager et omfattende eftersyn.
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Eftermontering og
softwareopdateringer
Bosch eBike Systems tilbyder dig også
omfattende og grundig service, efter at
du har købt en eBike. Ældre Pedelecs kan
opgraderes med en bred vifte af tilbehør
og eftermonteret udstyr.

Opdater nu
Hvis man vil holde sit eBike-system i god
form, bør man regelmæssigt installere softwareopdateringer. Det er nemlig den eneste
måde at sikre, at man altid har adgang til
de løbende udvidede intelligente funktioner,
det nyeste kortmateriale og den løbende
forbedrede motorstyring.

Displays
Drive Units
Softwareopdateringer sikrer, at
de forskellige Drive Units altid er
i topform, hvilket muliggør impone
rende forøgel-ser af effekten –
eksempelvis ved Performance Line CX,
hvis maksimale drejningsmoment fra
og med modelår 2021 øges til 85 Nm.

Cykelcomputerne Intuvia, Kiox og
Nyon samt smartphone-løsningen
SmartphoneHub fås som efter
monteringssæt. Derudover kan
man via softwareopdateringer
downloade nye funktioner eller
nye kortmateriale.

Forhandleren står klar med hjælp og vejledning ved opdatering af Drive Units eller udskiftning af batterier. Dermed har du altid
adgang til alle eBike-systemets funktioner
og er sikker på, at din eBike altid er fuldt
opdateret.

Batterier
Charger
De forskellige Bosch Charger gør det muligt
at oplade efter behov. På den måde forkorter
Fast Charger ladetiderne, mens den kompakte
og lette Compact Charger er ideel til eBike-rejser
Forhandleren står klar med råd og vejledning
om, hvilken Charger der egner sig bedst til hvilken
brugerprofil.
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Mere power med et nyt og kraftigere
batteri eller et ekstra batteri?
Batterier fra Bosch kan købes direkte
hos forhandleren.

Reparation –
spørgsmål og svar
Hvad kan man selv reparere på Boschmotorsystemet?
Hvis der skulle forekomme en fejl på en eBike
med Bosch-motorsystem, som er relateret
til Bosch eBike-motorsystemet, skal du
henvende dig til en af de cykelhandlere,
som er specialiseret i eBikes. Her har man
det egnede specialværktøj, f.eks. et soft
warediagnoseværktøj, som kan identificere
problemet. Selv for dygtige gør det selvcykelmekanikere er der stor risiko for, at
fejlen ikke kan afhjælpes, eller at hele
systemets sikkerhed bliver forringet som
følge af en uprofessionel reparation.
Reparation af batteriet, udskiftning af
celler og "refreshing" af batteriet?
"Nogle virksomheder eller firmaer på in
ternettet tilbyder reparation af batteriet,
udskiftning af celler eller en såkaldt
"refreshing" af batteriet: Er det den rette
løsning for defekte batterier?" Bosch eBikebatterier må under ingen omstændigheder
åbnes, heller ikke i forbindelse med en
reparation, som foretages af en tredjemand.
Hvis batteriet åbnes, udgør det altid et
indgreb i den tilstand, som er godkendt af
Bosch, og det indebærer sikkerhedsrele
vante risici. Batteriguiden fra Bosch eBike
Systems indeholder yderligere vigtige op
lysninger om sikkerhedsrisici og farer ved
batterireparationer. Et defekt batteri skal

under alle omstændigheder udskiftes. Ved
åbning eller en ændring af batterierne eller
anden manipulation risikerer man endda, at
garantien bortfalder. Hvis du har spørgsmål
til batteriet, skal du altid som det første
henvende dig til forhandleren, som så evt.
kontakter serviceafdelingen hos Bosch.
Kan man anvende brugte batterier?
Ved køb af brugte batterier skal man altid
sørge for, at batteriet overtages fra den
forrige ejer uden skader. På internettet
tilbydes der af og til defekte batterier, som
indebærer en stor risiko og kan føre til
farlige fejlfunktioner. Nogle gange tilbydes
der på internettet også ulovlige varer, f. eks.
fra tyverier.
Alternative reservedele til Bosch eBikesystemet?
"På internettet tilbydes der billige reser
vedele til Bosch-systemet, som ikke et
produceret af Bosch. Kan man bruge disse?"
Bosch eBike Systems anbefaler kun at
anvende originale reservedele fra Bosch.
Bosch eBike-systemets soft- og hardware
er nøje afstemt efter hinanden og er
garanter for effektivitet og sikkerhed.

FLERE FAQ

Prøvebænksmåling R200
Bosch eBike Systems har i samarbejde med
den tyske brancheforening for cykelindustrien
(ZIV) og andre virksomheder i branchen udviklet den "Normerede rækkeviddetest R200",
som skal gøre det muligt at foretage sammenlignelige standardmålinger at rækkevidden på
eBikes. Dermed kan producenter, forhandlere
og kunder for første gang foretage en objektiv
sammenligning af rækkevidden hos forskellige eBikes.
Lige betingelser og entydige værdier
Tidligere afhang testresultaterne for eBike-
rækkevidde meget af cyklisten og af de ydre
forhold (køreklar vægt, dæk, lufttryk, underlaget, vejret osv.). Måleproceduren R200
sammenligner eBike-effekten ved en ensartet
understørrelsesfaktor på 200 % (derfor: R200).
Det betyder, at det afprøvede motorsystem
understøtter en gennemsnitlig cyklisteffekt
på 70 watt med 140 watt, hvilket svarer til
en middelhøj til høj understøttelsesfaktor.
R200 laver en realistisk sammenligning
Testresultatet er en konkret angivelse af,
hvor mange kilometer en eBike tilbage
lægger under disse standardbetingelser.
Producenterne skal dog teste hver enkelt
model individuelt med R200-proceduren.
Operatøren indtaster blot værdierne fra kravkataloget.

bosch-ebike.dk/faq

19

10 spørgsmål om
eBike-batteriet
Batteriet er den energikilde, der driver en Pedelec. Det forsyner elmotoren med elektrisk energi,
som bruges til at understøtte cyklisten under kørslen. Det kan derfor heller ikke undre nogen,
at eBike-batteriet ofte er genstand for debat og faglige diskussioner. Hvad er forskellene
mellem de forskellige batterier? Hvor langt rækker en batteriopladning? Hvad skal jeg være
opmærksom på ved opbevaring? Thomas Raica, der er leder for tekniske kundeapplikation
hos Bosch eBike Systems, informerer og giver tips.

Hvad kendetegner litium-ion-batterier?
Thomas Raica: Litium-ion-batterierne hører til de
mest avancerede og mest gængse batterier til
Pedelecs. Takket være deres høje energitæthed
kan de lagre mere energi ved en relativt lavere
egenvægt. Vi anvender litium-ion-teknologi i alle
vores Bosch eBike-batterier.
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Hvor lang levetid har et batteri?
Thomas Raica: Litium-ion-batterier er ikke kun lette,
men overbeviser også med en lang levetid. Batterierne fra Bosch er designet til at klare mange ture,
mange kilometer og mange års tjeneste. Det intelligente, elektroniske Bosch batteriadministrations
system beskytter litium-ion-batterier mod for høje
temperaturer, overbelastning og dybdeafladning.
Det er dog ikke muligt præcist at forudsige en
levetid, da den frem for alt afhænger af, hvordan
og hvor længe batteriet anvendes.

Hvordan kan man påvirke levetiden?
Thomas Raica: Ejere af eBikes bør overholde et par
simple regler omkring beskyttelse, transport og
korrekt opbevaring for at sikre batteriet en så lang
levetid som muligt. Hertil hører eksempelvis opbevaring i tørre omgivelser og beskyttelse mod direkte
sollys ved en temperatur på mellem 10 og 20 grader
celsius. Den ideelle ladestand for et batteri ligger
ved 30 til 60 procent. Opladning bør ideelt set altid
foregå ved stuetemperatur. Ved transport er det
vigtigt, at man altid tager batteriet af eBiken og
anbringer det sikkert i bilen.
Hvor længe er et batteri om at blive opladet?
Thomas Raica: Med standard-ladeapparatet er
PowerPack 300 en time, PowerPack 400 og
PowerTube 400 1,5 timer, PowerPack 500 og
PowerTube 500 to timer og PowerTube 625 2,1
timer om at blive 50 procent opladet. Det tager blot

Korrekt opbevaring

De passende ladeapparater

Sted
tørt og afskærmet mod solen

Standard Charger
▶ Kompakt konstruktion og
korte ladetider

Temperatur
10 – 20 ℃

Compact Charger
▶ 40 % mindre volumen end
Standard Charger

Ladetilstand
30 – 60 %

Fast Charger
▶ Det p.t. hurtigste eBike-ladeapparat
i sin klasse

Transport
adskilt fra eBike

et helt tomt PowerPack 300 2,5 timer om at
blive fuldstændig opladet. PowerPack 400
og PowerTube 400 kræver 3,5 timer,
PowerPack 500 og PowerTube 500 4,5 timer
og PowerTube 625 4,9 timer.
Hvor langt rækker en batteriopladning? Og
hvad afhænger batteriets rækkevidde af?
Thomas Raica: For mange eBikere er dette
helt centrale spørgsmål, som der desværre
ikke findes almengyldige svar på. Spændevidden er meget stor: Med en enkelt batteriopladning når man både kortere end 20 og
betydeligt længere end 80 kilometer. Rækkevidden påvirkes af mange forskellige faktorer:
understøttelsesniveauet, kørestilen, luftmodstanden, cyklistens vægt, dæktrykket
og naturligvis også terrænet. Hvad er under-

lagets beskaffenhed? Kører jeg på en as
falteret vej, en markvej eller på en trail i
skoven? Er der bakker og stigninger på min
strækning, eller kører jeg udelukkende i
fladt terræn? Alt dette påvirker batteriets
rækkevidde. Hvis du planlægger en tur, kan
du med fordel starte med et besøg på
bosch-ebike.de. Her finder du en "Række
vidde-assistenten", der tager højde for forskellige faktorer og giver et bud på, hvor
mange kilometer du kan tilbagelægge under
de angivne betingelser.
Hvad skal man være opmærksom på om
vinteren?
Thomas Raica: Som tommelfingerregel:
Kulde reducerer batteriets ydeevne. Ved
vinterkørsel i temperaturer under nul grader

er det derfor tilrådeligt først at sætte det
ved stuetemperatur opladede og opbevarede
batteri tilbage på din eBike, kort før du kører
afsted. Hvis eBiken står stille i længere tid,
eksempelvis om vinteren, skal batteriet opbevares tørt, køligt og opladet til mellem 30
og 60 procent af ladekapaciteten.
Hvordan oplader man på korrekt vis?
Thomas Raica: Bosch batterier med litium-
ion-celler kan oplades i både kort og længere
tid og uafhængigt af deres ladestand. Det
integrerede batteriadministrationssystem
beskytter i kombination med et Bosch ladeapparat batteriet mod overbelastning ved
opladning. Afbrydelser i opladningen skader
ikke batterierne. Endnu en vigtig oplysning:
eBike-batterier må udelukkende oplades
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med det medfølgende ladeapparat, da der
ellers kan opstå en irreparabel skade, og
enhver form for garanti eller reklamationsret
bortfalder.

Selv efter 500 fulde
opladninger har batteriet en
høj kapacitet.
Hvor ofte kan man oplade et batteri?
Thomas Raica: Selv efter 500 fulde oplad
ninger har batteriet en høj kapacitet. Efterfølgende er 60 til 70 procent af den oprindelige batterikapacitet tilgængelig. Ved en
test, som blev udført af tyske ADAC i efteråret 2015, kunne et eBike-batteri fra Bosch
endda blive op- og igen afladet 1.515 gange,
før der kun var 30 procent tilbage af den
oprindelige kapacitet, og der derfor næsten
ikke var noget tilbage til forbrug. Det betyder,
at batteriet omregnet havde kunnet køre
57.000 kilometer – altså halvanden gang
rundt om jorden.
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Hvor kan man få batteriet repareret?
Thomas Raica: Litium-ion-batterier af høj
kvalitet som f.eks. batterierne fra Bosch,
er komplekse, fint afstemte systemer, hvor
en reparation kræver specialviden og høj
teknologiske produktionsfaciliteter. Derfor
skal et defekt batteri næsten altid udskiftes.
Vi anbefaler følgende fremgangsmåde: Først
skal forhandleren undersøge, om batterier
rent faktisk er defekt, og der f.eks. foreligger
en fejl i elektronikken. Takket være batteriadministrationssystemet og DiagnosticTool
har forhandleren også denne mulighed. Hvis
batteriet er defekt, bortskaffes det under
overholdelse af de gældende sikkerhedsforskrifter.
Hvordan bortskaffes batterierne?
Thomas Raica: Forhandleren sørger for en
miljøvenlig og gratis bortskaffelse af batterier
fra Bosch. Bortskaffelsen i Tyskland sker i
henhold til det "fælles retursystem for batterier". På den måde vender værdifulde
ressourcer tilbage i råstofkredsløbet, hvilket
skåner vores naturlige ressourcer.

Thomas Raica
Den 54-årige maskiningeniør har arbejdet
hos Bosch i mere end 25 år. Som leder af
afdelingen for teknisk kunde-applikation hos
Bosch eBike Systems er Raica blandt andet
ansvarlig for kontakten med cykelproducenterne og samarbejdet med kunderne inden
for udviklingsområdet. Som en modvægt
til det innovative arbejdsmiljø beskæftiger
Raica, der er far til to, sig gerne med veteranbiler i sin fritid. Derudover svinger Raica
sig med stor fornøjelse i sadlen på sin
mountainbike eller tager ud og svømme.

Overblik over batterier
PowerPack 300/400/500
Uanset hvad du har i tankerne – Bosch har det helt rigtige batteri, der opfylder
alle dine krav. PowerPacks 300, 400 og 500 forener stor rækkevidde, lang levetid og lav vægt med et ergonomisk design og nem håndtering. PowerPacks, der
monteres som stelbatterier, sidder tæt på tyngdepunktet og sikrer en optimal
vægtfordeling. Batteriet udtages nemt og hurtigt og oplades i den nærmeste
stikkontakt.

PowerTube 400/500/625
Bosch sætter nye standarder med PowerTube, der imponerer med rene linjer og
et tidsløst look kombineret med avanceret teknologi. Litium-ion-batteriet med
400, 500 eller 625 Wh, der kan integreres i stellet, giver c
 ykelproducenterne
helt nye muligheder takket være de kompakte dimensioner og det minimalistiske
design. Batteriet kan efter eget valg monteres lodret eller vandret. Det er
usynligt og er samtidig perfekt beskyttet af stellet. Via en komfortfunktion løftes
batteriet ca. to centimeter ud af stellet, når man åbner batterirummet, hvilket
gør det lettere at udtage batteriet. Fordybninger på oversiden er velegnede til
montering af flaskeholdere eller designpaneler. Overfladen begejstrer med
eksklusivt anodiseret aluminium i sort.

DualBattery
Turen vil ingen ende tage: DualBattery er den perfekte løsning til tourcyklister,
langturspendlere, cyklister med last eller eMountainbikere. Kombinationen
af to genopladelige PowerTubes leverer op til 1.250 watt-timer og kan fra producentens side monteres i alle batterikombinationer. DualBattery kan også
kombineres med PowerPack. Ved opladning og ved afladning skifter systemet
intelligent mellem de to batterier. DualBattery er velegnet til lange ture og
tung bagage.
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07
Katode

eBike-batteriet
Batteriet er den energikilde, der driver en Pedelec. Det forsyner elmotoren med elektrisk
energi, som bruges til at understøtte cyklisten under kørslen. Men hvordan fungerer et
litium-ion-batteri egentlig? Hvor bruger man ellers den type batterier? Og hvor kraftfuldt
er et eBike-batteri? Denne figur indeholder svarene.
Anode

Litium-ioner
Elektron
Grafit
Litium-ion-strøm
Elektrisk strøm

Sådan fungerer et litium-ion-batteri
Når man kører, vandrer elektronerne fra den negative
anode og via motorenheden til den positive katode.
Litium-ionerne sørger for en udligning. Ved opladning
sker den modsatte proces.

eBike-batteriet fra Bosch indeholder
40 litium-ion-celler (PowerTube 625:
50 celler) og leverer alt efter version
mellem ca. 300 Wh og ca. 625 Wh
energi.

Levetid
Den strækning, som et eBike-
batteri kan tilbagelægge i sin
levetid, rækker til en tur, der
går 1½ gang rundt om jorden.

Vægt
kg
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Batterierne fra Bosch hører
til de letteste eBike-batterier
på markedet og vejer mellem
2,5 og 3,5 kg.

Pendlere og eBikes

0,06 €

Anvendelsesområder for et
litium-ion-batteri

Det intelligente Bosch batteriadministrationssystem
styrer batteriets oplade- og afladefunktion og
beskytter cellerne mod overbelastning.

Genbrug
Hos de fleste forhandlere tager
man eBike-batterier gratis retur og
sørger for, at de bliver genbrugt.

Værdifulde råstoffer
bliver genbrugt.

Derfor er det vigtigt, at
udtjente og defekte batterier

bringes hen til forhandleren.

Kilder: ADAC batteritest; den tyske miljøstyrelse;
Håndbog i litium-ion-batterier

2,75 €

*Benzinpris: ⌀ 1,35 €; økostrøm: 0,30 €/kWh

De rene energiomkostninger* for
25 km udgør ca. 2,75 € ved en
bil og ved en eBike ca. 0,06 €.
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Bæredygtighed – altid med
ombord
"Teknologi for livet" lyder mottoet hos Bosch. Allerede ved udviklingen af et produkt retter
hele interessen sig mod spørgsmålene om, hvordan det forbedrer brugernes livskvalitet,
hvordan det minimerer belastningen på miljøet, og hvordan man kan spare endnu mere på
ressourcerne. Bosch eBike Systems føler sig i høj grad forpligtet i forhold til disse spørgsmål.

Bæredygtig mobilitet
En Pedelec sikrer individuel mobilitet, som både er sundt
og økologisk og samtidig med også er sjovt. Den er en pioner
inden for eldrevet mobilitet – og samtidig også en løsning
på udfordringer som ressourcemangel, klimaforandringer,
urbanisering og stigende emissioner. Pedelecs er et effektivt
og økonomisk transportmiddel, især på kortere distancer.
Alle de, der kører elcykel, kommer hurtigt, økonomisk og
miljøvenligt i mål. Samtidig udvider den det potentiale, som
cyklen har. Længere distancer og større højdeforskelle er
lettere at overvinde med elektrisk medvind, og derfor anvendes
Pedelecs oftere og til længere strækninger. De byder også
på utallige fordele som transportløsning – eCargo Bikes er
praktiske, sparer plads og muliggør hurtig og miljørigtig
transport.

Less is more
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1 CO₂-emissionen hos en Pedelecs i brug, kilde: egne beregninger
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1 CO₂-emissionen
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i brug,
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2 CO₂-ækvivalent for emissioner, kilde: Den tyske miljøstyrelse
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"Af hvilke årsager køber man en elcykel? De fleste ejere har anskaffet sig en elcykel til fritidsbrug ("Anvendes i fritiden", 67 procent),
og motion og frisk luft (66 procent) ligger også højt på motivationsskalaen hos de adspurgte. Men bæredygtighed er også et
vigtigt motiv: 40 procent opfatter elcyklen som et ægte alternativ til bilen, og 35 procent ser den som et alternativ til offentlig
transport. I den brede befolkning har elcyklen bestemt også et grønt image – i alt 58 procent af de adspurgte angiver, at de
forbinder elcykler helt eller delvist med emnet bæredygtighed."

Kilde: https://pedelec-elektro-fahrrad.de/news/e-bike-auf-dem-vormarsch-jeder-zweite-deutsche-will-elektro-fahrrad-fahren/581493/

Bæredygtig råstofudnyttelse
CO₂-fodaftrykket hos en elcykel bestemmes i høj grad af fremstillingen, anvendelsen og
genbrug af batteriet. Jo mere en elcykel bliver brugt, og jo flere køreture med andre transportmidler den erstatter, desto mere skånes miljøet. For at sikre, at værdifulde råstoffer
bliver genbrugt, når batteriet er udtjent, skal det sendes til genbrug på korrekt vis. Forhandleren tager udtjente batterier retur og sender dem til genbrug.
Men elcyklister kan også selv reducere deres CO₂-fodaftryk. Den rigtige håndtering og
velegnet opbevaring kan forlænge batteriets levetid betydeligt.

Fremstilling

Genbrug

Anvendelse

Bosch bliver helt klimaneutral.
Fra 2020 efterlader de mere end 400 Bosch-afdelinger på verdensplan – lige fra udvikling over produktion og til administration –
ikke længere noget CO2-fodaftryk. Heri indgår naturligvis også alle Bosch eBike Systems' afdelinger.
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Altid den bedste rådgivning –
hos din Bosch eBike forhandler
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