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BRINCKERS Le Mans M7/M8 2022  

 

   

 

Maten en prijzen 

• Consumentadviesprijs  
o €2799 incl BTW (M8 is uitlopend model/prijs blijft gelijk) 
o Accu: 

§ 504Wu uitneembare intube accu met smart BMS 
o Lader:  

§ 2A  
§ 3A optioneel verkrijgbaar tegen 40,- meerprijs 

 
• Maten en kleuren   

o Dames:   50cm, 55cm.   Kleur: Black matt  
o Heren:  54cm, 59cm.   Kleur: Black matt 

 

Le Mans M7/M8 model omschrijving 

De Le Mans is de toerfiets bij uitstek. Het frame staat garant voor stabiel- en vlot rijgedrag en de krachtige 
middenmotor van Bafang helpt je elke heuvel op wind of geen wind! De zitpositie is een tikje sportiever en 
daarom valt deze fiets in het toerfietsen segment. Dankzij zn onderhoudsvriendelijke karakter is de Le Mans 
ook zeer geschikt om mee naar het werk te fietsen. In de herfst/winter heb je voldoende grip dankzij de dikke 
Schwalbe banden en natuurlijk is de remweg dik voor elkaar met de krachtige hydraulische schijfremmen.  

 

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 

• Goede rijeigenschappen 
• Extra stijf frame met uitneembare intube accu 
• Zitpositie is licht gebogen/toer houding 
• Krachtige middenmotor met natuurlijk aanvoelende trapondersteuning 

 

Specificaties 

• Frame en vork 
o Frame:  Aluminimum  
o Voorvork:  Geveerde Suntour voorvork 63mm veerweg 

  
• Ebike techniek 

o Motor:     Bafang M400 middenmotor met snelheid, kracht- en rotatiesensor.  
o Koppel:       80nm  
o Accu:       Uitneembare 504Wu 50 cell accu 
o Display:  Bafang C18 kleurendisplay met USB lader en lichtsensor 
o Lader:   2A met laadsnelheid 2 Ampère per uur.  
o Snelheid:    25 km/u  

• Rijden en remmen 
o Naaf:       Shimano Nexus 7/8 versnellingen (Nexus 8 loopt uit)  
o Remmen:   Schijfremmen voor en achter. 
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 Italia Ariel 
o Zadelpen:   Promax geveerde zadelpen 
o Stuurpen:  Verstelbaar A-head systeem, oversized  
o Stuur:       640 mm breed, oversized, ergonomisch gevormd 
o Grips:        Herrmans ergonomische handvatten 

• Veiligheid 
o Voorlamp: Spanninga Kendo+ Zicht: 50 meter, 3.000 meter gezien worden 
o Achterlicht: RL13. 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: 29kg 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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