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Uphill Flow 
Ervaar de fascinatie van eMountainbiking

In Uphill Flow verleg je je grenzen, zoekt nieuwe uitdagingen en overmeestert nieuwe wegen, 
die je niet voor mogelijk hield. Je concentreert je op het belangrijke, handelt instinctief, je 
beleeft er plezier aan en ervaart bergop gaan in een flow-gevoel, dat alleen eMountainbikes 
mogelijk maken.

“  Uphill Flow is voor mij een 
intensieve en fascinerende 
rij-ervaring, natuurlijk met de 
perfect daarvoor bestemde 
Performance Line CX aandrijving 
in eMTB-modus.” 
 
Claus Fleischer 
CEO Bosch eBike-systemen

“  In Uphill Flow ligt het  
belang-rijkste gewicht voor mij 
op flow. Voor mij is het, bergop 
dat te voelen wat ik anders met 
mijn normale fietsen bergaf 
voel. Dat is gewoon een volledig 
nieuwe ervaring.” 
 
André Wagenknecht 
 Duits kampioen Enduro

“  Uphill Flow betekent voor mij 
de vrijheid te hebben om the 
kunnen kiezen of ik flow wil 
beleven in de beklimming of de 
afdaling, of ook gewoon gecom-
bineerd.” 
 
René Wildhaber  
Enduroprofi

“  Uphill Flow is voor mij de 
uitbreiding van het flow-venster 
door de techniek van de 
eMountainbike, nu ook uphill.” 
 
Stefan Schlie  
Vice-wereldkampioen in de trial

Performance Line CX  
De Highlights

  Ultieme Uphill Flow: Bergoprijden wordt een unieke beleving,  
de fietser blijft altijd in een flow.

  No Trigger: Zonder schakelen naar meer rijplezier. Wisselen van de 
ondersteuningsmodi is niet nodig, de fietser kan zich volledig focussen op de trail.

  Progressieve ondersteuning: Voor een natuurlijk rijgevoel en optimale controle. 
Afhankelijk van de pedaaldruk past de progressieve motorondersteuning zich 
automatisch aan de individuele rijwijze aan.

  Direct Flow: Perfecte ondersteuning vanaf de eerste trap. Het wegrijden  
op de steile hellingen wordt merkbaar vergemakkelijkt.

  Trail Control: Verbeterde controle in moeilijke rijsituaties. Maakt moeiteloos 
vooruitkomen en de best mogelijke tractie in technische bergop passages  
en bij hindernissen mogelijk.

  Maximaal moment: Met een draaimoment tot 75 Nm. Voor een sportieve 
acceleratie ook in bergachtig terrein, helemaal zonder wisselen van het rijniveau.

  Robuuste Drive Unit: De powdercoating en de bescherming tegen steenslag  
en spatten beschermen de Drive Unit tegen beschadigingen.

  Efficiënte techniek: Bosch Drive Units onderscheiden zich door vol  
vermogen ook bij hoge belasting.



Sportief wegrijden voor een perfect rijgedrag vanaf de eerste trap

Verbeterde dynamiek voor moeiteloos vooruitkomen

 De nieuwe eMTB-modus  
 voor de Performance Line CX 
in detail

 Geoptimaliseerde Direct Flow 
Wegrijden in een nieuwe dimensie
Voor een krachtige start op de berg en in ruw terrein: Het verbeterde wegrijdgedrag 
garandeert optimale ondersteuning in ieder terrein en op iedere trail! Het wegrijden 
wordt merkbaar vergemakkelijkt. De fietser krijgt in de eMTB-modus altijd het 
benodigde vermogen - altijd op het juiste moment.

  Betere dosering: 
Zorgt voor een maximum aan tractie en controle.

  Sportief wegrijden: 
Garandeert een perfect rijgedrag vanaf de eerste trap.

  Verbeterde dynamiek: 
Maakt moeiteloos vooruitkomen mogelijk in technische  
Bergop passages of bij hindernissen.

Betere dosering voor een natuurlijk 
rijgevoel en optimale controle



 Optimale Trail Control
No Trigger! Gewoon puur rijplezier.
Een modus voor eMountainbikers: De eMTB-modus 
vervangt de eerdere Sport-modus de Performance Line CX 
en varieert tussen de rijmodi Tour en Turbo. Met een 
maximaal draaimoment tot 75 Nm versterkt de motor de 
eigen prestatie van de fietser dynamisch tussen 120 % en 
300 %. Afhankelijk van de pedaaldruk past de 
progressieve motorondersteuning zich automatisch 

aan de individuele rijwijze aan. Volledig zonder 
omschakelen van het rijniveau ondersteunt de motor reeds 
bij geringe trapfrequenties steeds met het ideale vermogen. 
Het wegrijden op steile hellingen lukt probleemloos, het 
vooruitkomen in het terrein wordt merkbaar makkelijker. 
Dat zorgt voor een natuurlijk rijgevoel en maximale 
prestaties op de trail.

 De nieuwe eMTB-modus 
voor de Performance Line CX 
in detail

Ultieme Uphill Flow 
Bergop rijden wordt een  
unieke beleving 

No Trigger 
Meer rijplezier zonder te 
hoeven schakelen 

TURBO 300 %*

SPORT 210 %*

TOUR 120 %*

eMTB

ECO 50 %*

*Ondersteuning in % van de eigen prestatie
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Uphill Flow  
Enthousiaste

Gary Fisher  
Mountainbike-legende

Greta Weithaler  
Ex-world-cup rijdster

André Wagenknecht
Duits kampioen Enduro

René Wildhaber
Enduroprofi

Stefan Schlie 
Vice-wereldkampioen in de trial

Nicolas Vouilloz
Record-wereldkampioen Downhill

Van regeneratie via een lichte training tot aan het avontuur en puur rijplezier - Ontdek meer over de fascinatie eMountainbiken  
met onze Uphill Flow-enthousiasten onder bosch-ebike.com/enthusiasts.

René is in zijn hart altijd avon-
turier gebleven. Het gaat hem 
daarbij om alledaagse routes, 
die de eMountainbike voor hem 
makkelijker toegankelijk maakt. 
Meer bagage, minder zweet, 
geweldige ervaring.

Greta Weithalers enthousiasme 
over eMountainbiken werkt 
aanstekelijk, het gaat haar 
om de overdracht van plezier, 
de overspringende vonk. Een 
inspirerende, gezamenlijke 
ervaring in de natuur.

Gary Fisher over de fascinatie 
van eMountainbiken, waarom 
het mountainbiken in de puurste 
vorm mogelijk maakt en welke 
revolutionaire bijdrage de eBike 
in de toekomst, naar voorbeeld 
van de VS, hieraan kan leveren.

Stefan inspireert en gaat verder 
dan zijn dagelijkse grenzen met 
zijn rijtechniek. Uphill Flow 
betekent hier vooral spelen, 
weg van vooraf gedefinieerde 
regels, aan de rand van de 
comfortzone en zich verder 
ontwikkelen en uitdagend.

Nicolas heeft altijd weer grenzen 
overschreden, zijn inspiratie 
zit in hem als icoon. Niet voor 
niets wordt hij ET genoemd. 
Recordwereldkampioen, daarna 
succesvol rallye-rijder en nu een 
indrukwekkende carrière in het 
endurosegment. De eMountainbike 
is voor hem trainingsapparaat en 
plezierbrenger tegelijk.

Revalidatie en training met de 
eBike: André Wagenknecht 
vertelt hoe de eMountain-
bike hem motiveerde in zijn 
revalidatie, hoe hij daarmee zijn 
thuisland opnieuw ontdekte en 
sindsdien zijn training gestructu-
reerd met de eMountainbike kan 
coördineren.



Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Duitsland

bosch-ebike.nl/emtb  
facebook.com/boschebikesystems Au
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De wereldwijd eerste Uphill Flow Trail
Uphill Flow-Mekka middenin het Beierse woud

Om de Uphill Flow op een trail voor beginners en profi´s  
te ervaren, werkt Bosch eBike Systems samen met de  
trailbouw-goeroe Diddie Schneider aan de wereldwijd 
eerste Uphill Flow Trail in het “MTB Zone Bikepark 
Geisskopf”.

Meer informatie op 
bosch-ebike.nl/uphillflowtrail




