
Informatieblad  

 
 
 

 

BRINCKERS Boston F7 2022  

   
Maten en prijzen 

• Consumentadviesprijs  
o Boston F7 €2049 incl BTW 
o Accu: 

§ 450Wu standaard 
§ 600Wu meerprijs €150 
§ 750Wu meerprijs €250 (tov. 450Wu) 

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

 
• Maten en kleuren   

o Dames:   46cm, 49cm, 53cm.  Kleur: Black matt  
o Heren:  53cm, 57cm.   Kleur: Black matt 

 

Boston F7 model omschrijving 

De Boston is de heerlijk relaxte voorwiel aangedreven e-bike binnen het Brinckers gamma. Een slim 
rijprogramma en een luxe afmontage maken de Boston uniek. De beste keuze voor recreatieve tochten en 
dagelijks gebruik. De fijne rijeigenschappen en comfortabele zithouding zorgen ervoor dat je meer zult gaan 
fietsen. Door de accukeuze kun je altijd een accu kiezen die bij jouw gebruik past. Het onvolprezen zadel in 
combinatie met de specifieke geometrie en de speciale stuurbocht zijn gericht op optimaal comfort en 
controle.    

 

Frame 

Het aluminium frame van de Boston maakt dat de fiets uitermate comfortabel en duurzaam is. De stevige 
aangelaste bagagedrager zorgt ervoor dat het gewicht van de accu nauwelijks invloed heeft op de 
rijeigenschappen. De fiets voelt hierdoor heerlijk strak aan. Het frame heeft mooie scherpe lijnen en platte 
buizen. Dit geeft de Boston een lekker eigenwijze uitstraling.   
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Voordelen van deze fiets 

• Eigentijdse uitstraling en rijbeleving 
• Luxe afmontage met oa. kleurendisplay 
• Zitpositie gericht op langdurig comfort 
• Stille Bafang voorwielmotor met natuurlijk aanvoelende trapondersteuning dankzij slim rijprogramma 

Specificaties 

• Frame en vork 
o Frame:  Aluminium  
o Voorvork:  Ebike approved verende voorvork met 63mm veerweg  

• Ebike techniek 
o Motor:     Bafang voorwielmotor met snelheid- en rotatiesensor.  
o Koppel:       30nm  
o Accu:       43V Bafang naar keuze. 
o Display:  Bafang C18 kleurendisplay. 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:       Shimano Nexus 7 versnellingen 
o Remmen:   Schijfremmen voor en achter. Compatibel met Shimano remblokken 
o Wielen:       28” wielen met hoge velgen. 36 spaken  
o Banden:      47mm brede banden met extra lekbestendigheid 
o Pedalen:      Pedalen met roestvaste as en duurzame anti-slip pads 

• Zitten en sturen 
o Zadel:       Selle Bassano 3zone 
o Zadelpen:   Geveerde zadelpen 
o Stuurpen:  A-head systeem, Verstelbaar 
o Stuur:       640 mm breed, ergonomisch gevormd 
o Grips:         Herrmans ergonomische handvatten 

• Veiligheid 
o Voorlamp: Axa Blueline 30. Zicht: 50 meter, 3.000 meter gezien worden 
o Achterlicht: Axa Blueline. 600 meter gezien worden 
o Slot:        Axa “1 key systeem” voor ringslot en accu. ART gecertificeerd 
o Kettingkast:  Kunststof Hesling kettingkast, type Finura 
o Standaard:    Ursus achterstandaard. Hiermee kunnen de pedalen vrij bewegen 
o Bagagedrager:  Maximaal toegestaan gewicht 25kg 
o Gewicht: 27kg 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 Najaar 2021 


