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Maten en prijzen 

• Consumentadviesprijs  
o €3699 incl BTW (voordrager/koplamp upgrade optioneel verkrijgbaar voor 119,95) 
o Accu: 

§ 625Wu 
o Lader:  

§ 3A Bosch lader 
 

• Maten en kleuren   
o Dames:   50cm, 55cm.   Kleur: Petrol Blue matt  
o Heren:  55cm, 60cm.   Kleur: Petrol Blue matt 

 

Granville M380 model omschrijving 

De Granville M380 is een sportieve powerhouse met een sportieve zithouding gericht op de fietser die al een 
sportieve fiets gewend is, maar toch liefst zonder teveel zweten op zn bestemming wil aankomen. De Bosch 
performance motor is meer dan potent genoeg om dit te bewerkstelligen. Onderweg kun je eindeloos door de 
data bladeren in het luxe Kiox display. Een route in Komoot maken en je de weg laten wijzen via de eBike 
connect App is heel gebruiksvriendelijk en maakt fietsen nog leuker! Bij een sterke motor schakelt een Enviolo 
TR naaf toch het lekkerst. De traploze schakelnaaf is bovendien lekker duurzaam en onderhoudsvriendelijk.   

 

Frame 

Het aluminium frame van deze fiets is gericht op sportief gebruik en is dus licht en vrij stijf. Ook de vaste 
voorvork zorgt voor een lekker direct stuurgedrag. De wielbasis is vrij lang waardoor de fiets erg stabiel 
aanvoelt en koersvast is. De accu gaat er bij het damesmodel aan de bovenkant en bij het herenmodel aan de 
onderkant uit. Laden kan dus in de fiets, maar ook buiten de fiets.   



Informatieblad  

 
 
 

 

Voordelen van deze fiets 

• Sterke/betrouwbare Bosch techniek met chique Kiox display 
• Extra stijf frame met uitnaambare intube accu 
• Zeer sterke Bosch Performance middenmotor met natuurlijk aanvoelende trapondersteuning 
• Enviolo TR schakelsysteem 

 

Specificaties 

• Frame en vork 
o Frame:  Aluminium  
o Voorvork:  Lichte aluminium vaste voorvork 

  
• Ebike techniek 

o Motor:     Bosch Performance middenmotor met snelheid, kracht- en rotatiesensor.  
o Koppel:       65nm  
o Accu:       Uitneembare 625Wu Bosch Powertube 
o Display:  Kiox kleurendisplay met eBike connect App connectiviteit 
o Lader:   3A met laadsnelheid 2 Ampère per uur.  
o Snelheid:    25 km/u  

• Rijden en remmen 
o Naaf:       Enviolo TR versnellingen  
o Remmen:   Shimano Schijfremmen voor en achter. 
o Wielen:       28” wielen met hoge velgen. 36 spaken  
o Banden:      50mm brede banden met extra lekbestendigheid 
o Pedalen:      Pedalen met extra breed platform voor meer ondersteuning 

• Zitten en sturen 
o Zadel:       Selle Italia Essenza 
o Zadelpen:   Vaste zadelpen 
o Stuurpen:  Ergotec A-head systeem, oversized, Kiox integratie  
o Stuur:       640 mm breed, oversized, 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:        Abus Pro Shield ART gecertificeerd 
o Kettingkast:         Hebie Chainglider voor Shimano Nexus  
o Standaard:    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  
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