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BRINCKERS Bjorn R1 2022  

   
Maten en prijzen 

• Consumentadviesprijs  
o Bjorn R1 €1999 incl BTW (model rechts ter inspiratie met accessoires) 
o Accu: 

§ 374Wu standaard 
o Lader:  

§ 2A standaard  
§ 3A lader. Meerprijs €40. Laadt tot 50% sneller op 

 
• Maten en kleuren   

o Heren:  54cm, 59cm.   Kleur: Black matt 

 

Bjorn R1 model omschrijving 

De Bjorn is de Urban bike van Brinckers. No nonsense: Voorzien van Belt en achterwielmotor van Bafang en 
afgemaakt met Shimano Schijfremmen. Standaard lekker sportief en uitgekleed. Indien gewenst ook te 
voorzien van een dragertje voor fietstassen zodat je er ook fijn mee naar je werk kunt fietsen. Onze demo 
maakt gebruik van een Thule Pack ’n Pedal setje en een smartphonehouder van SKS. De slanke intube accu is 
uitneembaar zodat je ook afzonderlijk kunt laden. Wel zo handig!  De geometrie is lekker sportief en wendbaar. 
Zo slinger je rap door de spits in de binnenstad, maar ook lekker vlot tegen de wind in door de fijne 
ondersteuning via het achterwiel.     

 

Frame 

Het aluminium frame van de Bjorn maakt dat de fiets uitermate comfortabel en duurzaam is. De 30 cells intube 
batterij past er mooi in en kan er ook gemakkelijk uit. De geometrie is lekker sportief en nodigt uit om flink mee 
te trappen. Natuurlijk kun je met een andere stuur/stuurpen de Bjorn ook een stuk minder sportief maken. Wij 
zien de Bjorn als een concept welke de rijder naar eigen wens kan ombouwen. Uiteraard denken onze dealers 
graag met je mee om jouw Bjorn naar wens op te bouwen. Zo kun je alle kanten op!    
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Voordelen van deze fiets 

• Eigentijdse uitstraling en rijbeleving 
• Less is more! 
• Zitpositie gericht op sportieve rijstijl 
• Stille Bafang achterwielmotor met natuurlijk aanvoelende trapondersteuning 

 

Specificaties 

• Frame en vork 
o Frame:  Aluminium  
o Voorvork:  Aluminium  

• Ebike techniek 
o Motor:     Bafang achterwielmotor met snelheid- en rotatiesensor 
o Koppel:       30nm  
o Accu:       374Wu intube 
o Display:  LCD display. Niet afneembaar 
o Lader:   2A met laadsnelheid 2 Ampère per uur.  Upgrade mogelijk naar 3A 
o Snelheid:    25 km/u  

• Rijden en remmen 
o Naaf:       Bafang / single speed 
o Remmen:   Schijfremmen voor en achter 
o Wielen:       28” wielen met hoge velgen. 36 spaken  
o Banden:      42mm banden. (47mm pas ook in frame/spatborden) 
o Pedalen:      Grote platform pedalen 

• Zitten en sturen 
o Zadel:       Selle Italia Mach2 
o Zadelpen:   Aluminium zadelpen 
o Stuurpen:  A-head systeem, vast 
o Stuur:       640 mm breed, 31.8mm 
o Grips:        Sporty handvatten 

• Veiligheid 
o Voorlamp: Stem mount 30 lux. Zicht: 50 meter, 3.000 meter gezien worden 
o Achterlicht: Selle Italia LED seatmount. 400 meter gezien worden 
o Slot:        Abus Pro Shield ringslot ART gecertificeerd 
o Kettingkast:  Nvt. 
o Standaard:    Achterstandaard. Hiermee kunnen de pedalen vrij bewegen 
o Bagagedrager:  Wij adviseren Thule Pack ‘n Pedal 
o Gewicht: 19kg inclusief accu  

 

Garantie  

o Frame:   6 jaar 
o Componenten:  2 jaar 
o Motor en accu:  2 jaar 
o Zie de garantievoorwaarden op www.brinckers.nl  
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