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Maten en prijzen 

• Consumentadviesprijs  
o €2999 incl. BTW 
o Accu: 

§ 655Wu standaard 
§ 806Wu Meerprijs €200 

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

 
• Maten en kleuren   

o Dames:   46cm, 51cm, 56cm.  Kleur: Sand matt  
o Mixed:   51cm, 56cm.   Kleur: Estate Blue 
o Heren:  51cm, 56cm.   Kleur: Estate Blue 

 

Brisbane GT model omschrijving 

De Brisbane GT is de ideale metgezel voor recreatieve tochten of dagelijks woon/werk verkeer. De standaard 
zeer grote accucapaciteit, welke begint bij 655wu staat garant voor een realistische actieradius van meer dan 
80km. Deze fiets is daarom ook gebouwd om langdurig prettig op te zitten. Het onvolprezen zadel en in 
combinatie met de specifieke geometrie, gericht op optimaal comfort en controle, draagt hier verder aan bij. 

 

Frame 

Het aluminium frame van deze fiets is volgens een nieuw procedé gemaakt, waarbij de gegoten 
verbindingsstukken de basis zijn en gelast worden aan de buizen. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe 
gebruikelijke methode waarbij de buizen rechtstreeks aan elkaar worden gelast. Dit garandeert een grotere 
stijfheid van het frame en verkleint de kans op materiaalmoeheid in de toekomst.  
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Voordelen van deze fiets 

• Standaard grootste accucapaciteit in de markt 
• Extra stijf frame 
• Zitpositie gericht op langdurig comfort 
• Zeer sterke middenmotor met natuurlijk aanvoelende trapondersteuning 

 

Specificaties 

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

• Ebike techniek 
o Motor:     Bafang M420 middenmotor met snelheid, kracht- en rotatiesensor.  
o Koppel:       80nm  
o Accu:       Uitneembare 70 cells Li-ion accu met smart BMS en Canbus connectiviteit 
o Display:  Bafang C18 kleurendisplay met Eco/Sport en walk assist. 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 extra breed platform voor meer ondersteuning 

• Zitten en sturen 
o Zadel:       Selle Bassano 3zone 
o Zadelpen:   Promax geveerde zadelpen 
o Stuurpen:  A-head systeem, Verstelbaar 
o Stuur:       620 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:        “1 key systeem” voor ringslot en accu. ART gecertificeerd 
o Kettingkast:  Kunststof Hesling kettingkast, type Fluente 
o Standaard:    Achterstandaard. Hiermee kunnen de pedalen vrij bewegen 
o Bagagedrager:  Maximaal toegestaan gewicht 25kg 
o Gewicht: 30kg 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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