FAQ

Schakelen op de e-bike gaat nu nog lichter en
comfortabeler met Rohloff E-14.

Ombouwen: De Rohloff E-14 schakelaar wordt op
het moment alleen aan fabrikanten van e-bikes
geleverd. Een ombouwkit is nog niet leverbaar.

Press. Shift. Ride.
Shift your E-bike lighter and more comfortably
with the Rohloff E-14.
Completely synchronized with the support motor
and fully integrated intro theBosch eBike system,
providing an extremely fast and smooth shift
process. The SPEEDHUB 500/14 with its legendary
performance and high efficiency provides the
basis for every system, offering the largest (526%)
overall gear ratio available for mid-motor E-bikes.
An investment for more than one cycle.

Conversion: The Rohloff E-14 units are currently
supplied exclusively to E-bike manufacturers only.
A retrofit kit is not currently available.
Prijs: De Rohloff E-14 is alleen verkrijgbaar in complete
fietsen, dus voorlopig zullen we geen losse prijs afgeven.
Price: Rohloff E-14 is currently only supplied prefitted to complete bicycles. A retrofit kit price is
therefore not available.
Beschikbaarheid: Vanaf modeljaar 2018 is het Rohloff
E-14 systeem beschikbaar op complete e-bikes.

E-14

Availability: The Rohloff E-14 system has been available,
pre-fitted to complete bicycles since model year 2018.
E-14 nieuws, updates en alle beschikbare modellen van de fietsfabrikanten zijn te vinden via de
link of door de QR-code te scannen:

Elektronische schakeling
voor e-bikes met de
Rohloff SPEEDHUB

E-14 News/Updates plus all current models
from bike manufacturers can be found under the
Shortlink or by scanning the following QR-Code:

Electronic Shifter Unit for
E-Bikes equipped with
Rohloff SPEEDHUB

https://www.rohloff.de/nl/e-14
https://www.rohloff.de/en/e-14
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De volledige integratie met het Bosch eBike
systeem en motor zorgt voor een supersnel en
soepel schakelproces. De basis wordt gevormd
door de SPEEDHUB 500/14 met zijn lichte loop en
ongeëvenaarde duurzaamheid. De naaf biedt met
526% het grootste versnellingsbereik voor e-bikes
met middenmotor. Een investering voor meer dan
een fietsleven!
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Indrukken. Schakelen. Rijden.

E-14

Innovatie
Door de systeem-synchronisatie wordt tijdens het
schakelen kracht terug genomen van de de motor
en wordt in slechts 180ms soepel geschakeld.

Single-/Multi-Shift
Met een lichte druk op de knop versnelling per
versnelling schakelen of ingedrukt houden om
drie versnellingen tegelijk te schakelen.

Innovation
Fastest electronic shift available to date at 180 ms.
Reduced force, synchronized shift process via CANBus connectivity.

Single/Multi Shift
Shift gears singularly or push and hold button to
shift 3 gears simultaneously, following the initial
single gear shift.

Versnellingsindicator
In het display wordt de gekozen versnelling
permanent of alleen kort na het schakelen
getoond.

Auto-Downshift
Als je stopt wordt automatisch een vooraf
ingestelde wegrijdversnelling ingeschakeld:
het optimale schakelcomfort bij een e-bike.

Gear Indicator
Gear number indicated either permanently or briefly
depending upon cockpit version.

Auto Downshift
Automatically return to pre-programmed start
gear once stationary. Shifting ease for E-bikes.

Features & Facts

High Performance
Voor de sterkste midden-motoren – zoals de Bosch
Performance Line CX & Speed – toegelaten en
daarmee perfect voor Speed-Pedelcs (45 km/u).

Updates ready
Via de Rohloff-app kunnen op afstand updates,
software-uitbreidingen of nieuwe functies geladen worden. De E-14: een toekomstbestendige
investering.

Fast pace shifting plus motor synchronized gear indicator and shift process: E-bike riders benefit from
the Rohloff E-14 in every situation. Coupled with the
Bosch eBike system to provide your bicycle with the
best shifting performance available.

High Performance
Also suitable for high-power units such as the Bosch
Performance Line CX/Speed, and thus perfect for
S-Pedelec use (45 km/h).

Update compliant
For remote pairing with the Rohloff App for set-up,
updates and software extension installation.
E-14: a future-proof design investment.

Features & Facts
Razendsnel schakelen, versnellingsaanduiding op
de display, met de ondersteuning gesynchroni
seerd schakelen: e-bike rijdsters en rijders
profiteren in iedere situatie van de Rohloff E-14.
In samenwerking met het Bosch eBike-systeem
de mooiste manier van schakelen!

