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WIJ ZIJN BSP
Onze BSP fietsen, met liefde gemaakt door én voor de intensieve Nederlandse fietser. De BSP fiets is 

lekker robuust en kan tegen een stootje. Zwaarbeladen of niet. Je hoeft met een BSP fiets niet bang te 
zijn voor obstakels in de weg. 

Jarenlang fietsplezier gegarandeerd! 

CONSUMENTEN INFO 2022 - drukgang I
Wijzigingen in specificaties, prijzen, kleuren en uitvoeringen voorbehouden. 

Het beeldmateriaal en de teksten zijn eigendom van Hei-Bike Products BV, aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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 WIJ ZIJN BSP
Wij Nederlanders zijn met ons fietsgebruik uniek. Elke dag naar werk en school, kinderen voor en achter, 
een kratje voor de sporttas, we doen alles met de fiets. Elke BSP is hiervoor gemaakt en zijn echte 
alledaagse fietsen, dat maakt BSP uniek.

Overvolle fietsrekken, stoepranden, kinderzitjes tegenwind en regen; een BSP fiets is speciaal ontworpen 
voor deze typisch Nederlandse omstandigheden. Waar zie je dat in terug? Om sommige punten is 
dit duidelijk: op veel modellen massieve spatbordstangen, altijd dikke spaken en altijd een zithouding 
gericht op de alledaagse gebruiker. Maar het zit ook in kleine details, onze dealers laten deze  graag aan 
je zien.  
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100% assemblage in Nederland
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dát vinden we 
belangrijk bij BSP. Wij assembleren onze fietsen in Nederland 
bij participatie bedrijven, dit doen wij al sinds de oprichting van 
BSP. Jouw fiets is dan ook met veel vakmanschap en aandacht 
in elkaar gezet door een team van enthousiaste mensen die een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Door deze samenwerking kunnen een grote groep mensen 
dagelijks hun talenten ontdekken, benutten en verder ontwikkelen. 
Jouw BSP fiets is hiermee niet alleen gewoon een heerlijke fiets, 
maar met de BSP draag je ook een stukje bij aan een sociale 
arbeidsmarkt in Nederland, waar plek is voor iedereen.
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Hergebruik verpakkingsmateriaal
Wij hergebruiken voor de verpakking zoveel mogelijk de kartonnen en plastic verpakkingen van 
onze leveranciers. Misschien een klein stapje, maar hiermee beperken we de hoeveelheid nieuw 
verpakkingsmateriaal.

Bewuste keus voor de coating
Natlak of poedercoating, dat is de keuze voor het aanbrengen van de kleurlaag op de fiets. De meeste 
merken kiezen voor natlak en dit is ook niet helemaal onlogisch: deze verflaag is makkelijk aan te 
brengen, er is een oneindige keus in kleuren en het is de goedkoopste optie.

Wij voorzien elke BSP van een poedercoating kleurlaag. Wel wat duurder maar door het ontbreken 
van een oplosmiddel milieuvriendelijker dan natlak. Daarnaast is een poedercoating door het moffelen 
(smelten van de coating in een oven) een zeer sterke coating en geeft deze een betere bescherming 
tegen invloeden van buitenaf dan natlak.

Liever dichtbij dan ver weg
We ontkomen er niet aan, ook wij moeten onderdelen voor onze BSP fietsen halen aan de andere kant 
van de wereld. Maar dat betekent niet dat wij dit voor lief nemen, we proberen zo veel als mogelijk 
van onze onderdelen uit Europa en het liefst uit Nederland te halen. Bagagedragers gemaakt in Stroe, 
kettingkasten in Ulft en alle zadels niet uit China maar gemaakt in Italië.

CCYYCCLLEE  TTHHEE  DDUUTTCCHH  WWAAYY

 DE FOOTPRINT VAN BSP
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77WIJ ZIJN BSP

BSP is een echt familiebedrijf, gestart in 1983 en werden alle 
fietsen met de hand gebouwd. Deze werden aan plaatselijke 
fietsenwinkels verkocht. 

Bij het leveren aan alleen de plaatselijke fietsenwinkels bleef 
het niet lang, van de met de hand in elkaar gezette BSP fietsen 
kregen al gauw fietsenwinkels in heel Nederland lucht.

Het BSP design
Stoere modellen met het typische BSP signatuur. Geen functieloze tierelantijnen maar robuust, stevig, 
trendy design en voor 100% in Nederland geproduceerd. Nog mooiere fietsen maken. Dat is waar het hele 
BSP team dagelijks met veel plezier aan werkt. 

Een echt Nederlands familiebedrijf



8

 E-VOLT - DE MOTOREN EN DE ACCU’S
E-Volt staat voor de e-bike modellen van BSP. Voor seizoen 2022 zijn deze modellen nog meer geïntegreerd 
in de collectie. Voor de motoren kiezen we 100% voor bewezen systemen: alle middenmotoren zijn  
van Shimano Steps of van Bafang.

 V OLTE
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Shimano Steps
Voor de BSP e-bikes maken we gebruik van de betrouwbare Steps systemen van Shimano. 
Hierbij is het complete systeem van motor, accu en software afgestemd op de intensieve 
gebruiker, waarbij je altijd verzekerd bent van een fijne en krachtige ondersteuning.



Maar het zijn niet alleen de mooie en betrouwbare systemen die het werken met Steps 
zo fijn maakt. Minstens zo belangrijk is dat je verzekerd bent van de ondersteuning 
en de service van één van de grootste partijen in de tweewielerbranche, Shimano. 
Met de eigen service afdeling van Shimano weet je je altijd verzekerd van een 
goede ondersteuning.

Shimano Steps systemen
Shimano’s lichtste motor tot nu toe levert een soepele, maar krachtige, natuurlijke 
fietservaring. Maakt al je dagelijkse activiteiten een stuk leuker en makkelijker. Naast 
het lichte gewicht valt bij deze motor ook de geruisloze ondersteuning en het 
natuurlijke fietsgevoel op. Daarnaast is door het gebruik maken van een rotatie 
sensor de eerste aanzet lekker krachtig, dit maakt bij stadsfietsen (veel ‘stoplicht 
gebruik’) en bij wat zwaarder beladen fietsen een mooi passende toepassing.

Shimano Steps display
Met het slanke Steps display heb je zicht op alle belangrijke functies. Naast de 
bediening van de accu en de verlichting kan met het display ook eenvoudig de 
walkassist functie gebruikt worden, super handig!
 
Onderweg met je fiets kun je wel eens iets tegenkomen waardoor je even af moet 
stappen en met de fiets aan de hand verder moet lopen. Met een elektrische fiets is 
dit wel eens een uitdaging als je heuvel op moet lopen. Een elektrische fiets is iets 
zwaarder dan een “normale” fiets en veel fietsen hebben daarom een ingebouwde 
loophulp: de walkassist functie.
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Shimano Steps accu
De Shimano accu’s staan bekend om hun kwaliteit: na 1000 oplaadcycli heeft de accu nog steeds 
ruime power. Of je kiest voor de 418Wh of de 504Wh uitvoering; je bent verzekerd van een 
betrouwbare ondersteuning.

type accu  418Wh   504Wh   

type lader  2A   2A    

fietsafstand  tot 70km  tot 85km    

support level 1  55-110km  65-140km   

support level 3  35-65km  40-85km  

gemiddeld  50-80km  60-95km 

meerprijs  standaard  199,-  

Het weergegeven bereik is een indicatie, het werkelijke bereik is o.a. afhankelijk van het fietsgedrag, de 

bandenspanning, de omstandigheden en de gewichtsbelasting van de fiets.

1111MOTOREN EN ACCU’S

418Wh 504Wh



Bafang systemen 
Voor de modellen met middenmotoren (M200) maken we gebruik van de systemen van Bafang. Met een 
trekkracht van 65nm hebben deze motoren meer dan voldoende power. De motor is van de nieuwste 
generatie, hierdoor is deze middenmotor ook lekker soepel en onopvallend stil.

Bafang middenmotor
Wereldwijd hoort Bafang tot de grootste producenten van motorsystemen. De M200 middenmotor 
loopt met de nieuwste generatie torque sensor technisch voorop en is een echte krachtpatser, de 
krachtigste op de markt. Kortom een moderne, lichtgewicht en stille motor.
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Bafang display’s
Het type display op de BSP e-bike is afgestemd op het typische gebruik van deze fiets. Op de modellen 
met Bafangmotoren hebben wij het fraaie kleurendisplay C18 gemonteerd. 
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Bafang accu’s
Bij de BSP e-bike met middenmotor zit standaard de 450wh accu bij ingegrepen, hiermee heeft de 
fiets voor een mooie actieradius geen upgrade nodig. 

 V OLTE

type accu  450Wh     600 WH 

type lader  2A     2A

fietsafstand  tot 65 km    tot 85 km

support level 1  60-110 km     80-145k m

support level 3  30 - 60 km     40-80 km

gemiddeld  45-85 km    60-110 km

meerprijs  standaard    199,- 

Het weergegeven bereik is een indicatie, het werkelijke bereik is o.a. afhankelijk van het fietsgedrag, de 

bandenspanning, de omstandigheden en de gewichtsbelasting van de fiets.

450Wh 600Wh



LA DOLCE VITA
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De La Dolce Vita, inmiddels een vaste waarde in elke showroom en wellicht een van de sterkste 
modellen in de BSP collectie. Ouders die graag met één of twee kinderen fietsen hoeven geen 
concessies te doen. Het hele ontwerp van de La Dolce Vita is gericht op het goed kunnen vervoeren 
van kinderen voorop en achterop, met behoudt van een design wat niet ‘mamafiets’ uitstraalt. Dat 
begint met een ruime en lage instap, veilig stuurslot, en extra ruimte voor een stoeltje aan het stuur 
en/of achterop. 

Kenmerkend zijn de verlengde achterdrager, de ruimte tussen het zadel en het stuur en de stabiliteit.

Voor seizoen 2022 hebben we het ontwerp en het design een mooie opwaardering kunnen geven. 
Veel buisdelen hebben een grotere diameter gekregen, hierdoor is de stijfheid verder vergroot. Dit 
is vooral zichtbaar bij het balhoofd, de zadelbuis en bij de staande achtervork. 

Daarnaast hebben we ook de type naam meer op de voorgrond gebracht, samen met de oversized 
buisvormen geeft dit een nog stoerdere uitstraling.
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 LA DOLCE VITA
Non electric La Dolce Vita.

versnellingen Nexus 7

remmen  Rollerbrake voor en achter

verlichting voor op naafdynamo, achter LED

high lights verlengd frame
  stabiele Hopper standaard
  BSP aluminium drager voor- en achter
 
frame maat 51cm - 57cm
 
kleuren  Onyx Black Mat
  Emerald Green Mat
  Hazy California Mat
  Desert Glow Mat
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 LA DOLCE VITA E-VOLT
De elektrische uitvoering van de La Dolce Vita met Steps middenmotor.

versnellingen Nexus 7

motorsysteem Shimano Steps 5000

remmen  Schijfrem hydraulisch 160mm 
verlichting voor en achter op Steps accu

high lights verlengd frame
  stabiele Hopper standaard
  BSP aluminium drager voor- en achter
 
frame maat 51cm - 57cm

upgrade  Steps accu 504wh

kleuren  Onyx Black Mat
  Emerald Green Mat
  Hazy California Mat
  Desert Glow Mat

18
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METROPOLIS
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De Metropolis is dé transporter van BSP. Een model die niet alleen de looks heeft van een transporter, 
maar een echte transporter is: sterke wielen, stevige kettingkast en met degelijke spatborden klaar 
voor alle schoolpleinen en elke fietsenstalling.

Helemaal vernieuwd zijn de Metropolis e-bike modellen, het design past helemaal bij het Metropolis 
platform. Het middenmotor model is voor seizoen 2022 voorzien van de Shimano Steps motor in 
combinatie met een dubbele poot standaard.
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 METROPOLIS RN3
De basis uitvoering van de Metropolis, uitgevoerd met remnaaf 3-speed.

versnellingen Shimano 3-speed

remmen  Terugtraprem

verlichting voor op naafdynamo, achter LED

high lights leverbaar in XL maatvoering (dames)
  Steco ‘Dutch made’ drager voor- en achter
  Bulletproof wielen, spatborden en kettingkast
  
maat dames 51cm - 57cm - 61cm

maat heren 50cm - 56cm - 62cm 

kleuren  Onyx Black Mat  (dames & heren)
  Jeans Blue Mat  (dames)
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 METROPOLIS MIDDEN E-VOLT
De e-bike uitvoering van de Metropolis, uitgevoerd met Shimano Steps middenmotor.

versnellingen Nexus 7

motorsysteem Shimano Steps 5000

remmen  Shimano Rollerbrakes

verlichting voor en achter op Steps accu

high lights leverbaar in XL maatvoering (heren)
  aluminium transport achterdrager
  stabiele dubbele poot standaard
    
maat dames 51cm - 57cm - 61cm
 
maat heren 55cm - 62cm - 66cm

upgrade  Steps accu 504wh

kleuren  Onyx Black Mat
  Hazy California Mat
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INNERTUBES
Maak kennis met de ultieme elektrische fietservaring, verpakt in een strak design zonder poespas. 
De Innertubes van BSP zijn verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen en beschikken over de 
modernste technologie, zoals een krachtige en stille middenmotor en eenvoudig schakelen. Een 
elektrische fiets die uitblinkt in zowel prestaties als design. 

Verkijgbaar in twee uitvoeringen: Musa S & Musa.
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 MUSA S

28

versnellingen Nexus 8

motorsysteem Shimano Steps 6100

remmen  hydraulische schijfremmen

verlichting voor en achter op Steps accu

high lights Gates cdx belt
  80lux koplamp
  scalato banden
  
maat dames S, M

maat heren M/L

kleuren  Onyx Black Mat
  Emerald Green Mat (dames)
  Moon Stone Mat
  Dark Oak Mat

 V OLTE
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 MUSA

versnellingen Nexus 7

motorsysteem Shimano Steps 6100

remmen  hydraulische schijfremmen

verlichting voor en achter op Steps accu

high lights verende voorvork
  modern design
  scalato banden
 
maat dames S, M, L

maat heren M, L

kleuren  Onyx Black Mat
  Emerald Green Mat (dames)
  Moon Stone Mat
  Dark Oak Mat

 V OLTE
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BSP GAEV & GAEV E

32

Wij geloven dat een stadsfiets sterk moet zijn, tijdloos, eenvoudig en zonder extra poespas. De 
GAEV van BSP is gemaakt voor comfort en eenvoud. Voor elke stad, elke dag.

De kwaliteit én de rij eigenschappen zijn zoals je mag verwachten: degelijke onderdelen, 
sterke wielen en een goede verlichting. Aan de geometrie en de zithouding is veel 
aandacht besteed en het resultaat is er ook naar; de Gaev zit en fietst gewoon lekker. 
 
Ook verkrijgbaar als elektrische uitvoering. Deze fiets is uitvoerd met Shimano Steps 5000 
middenmotor, schijremmen en bleutooth display. 
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 GAEV
De basis uitvoering van de Gaev, uitgevoerd met remnaaf 3-speed 

versnellingen Shimano 3-speed

remmen  Terugtraprem

verlichting Spanninga LED voor en achter

high lights Steco ‘Dutch made’ voordrager
  sterke wielen, spatborden en kettingkast
    

maat dames 51cm - 58cm

maat heren 57cm - 62cm

kleuren  Onyx Black Mat
  Emerald Green Mat
  Hazy California Mat
  Dark Oak Mat
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 GAEV E-VOLT
De e-bike uitvoering van de Gaev, uitgevoerd met Steps 5000 middenmotor.

36

versnellingen Nexus 7

motorsysteem Shimano Steps 5000

remmen  hydraulische schijfremmen

verlichting voor en achter op Steps accu

high lights accu op de framebuis
  mooie cleane look
 
maat dames 51cm - 58cm
maat heren 57cm - 62cm

kleuren  Onyx Black Mat
  Emerald Green Mat
  Hazy California Mat
  Dark Oak Mat
 
* geen upgrade beschikbaar

 V OLTE
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VOYAGER

38

Natuurlijk gaat de trend helemaal richting e-bikes, maar de markt voor een heerlijke lichtgewicht 
fiets is er nog steeds. Of het nou woon-werk verkeer is of om in het weekend lekker een stuk te 
fietsen; de BSP Voyager past hier perfect bij.

De veeleisende fietser zal gelijk zien waar hij met de Voyager aan toe is: naafdynamo voor zowel het 
achterlicht als de koplamp, uitstekende lichtlopende banden en een zadel voor urenlang zitcomfort. 
Maar de chique kleurstellingen en het slanke design moeten we toch ook noemen, deze maken de 
Voyager helemaal af.
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 VOYAGER
De Voyager uitvoering met Rollerbrakes en Nexus 7.

versnellingen Shimano 7-speed

remmen  Shimano Rollerbrakes handremmen

verlichting zowel koplamp als achterlicht op naafdynamo

high lights lekker lichtgewicht met fijne rij eigenschappen 
   
maat dames 50cm - 56cm 

maat heren 56cm - 60cm 

kleuren  Onyx Black Mat (dames & heren)
  Emerald Green Mat (dames) 
  Deep Sky Blue Mat (dames & heren)
  Dark Oak Mat (dames)
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* Let op: afbeelding van 2021. Deze fiets wordt uitgevoerd in de kleurstellingen van de Voyager Belt. 



 VOYAGER BELT
De Voyager uitvoering met Gates CDX Belt, schijfremmen en Nexus 8.

versnellingen Shimano 8-speed

remmen  hydraulische schijfremmen

aandrijving Gates: CDX Belt, CDX achtertandwiel, CDN voorblad

verlichting zowel koplamp als achterlicht op naafdynamo

high lights nieuwe geometrie 
  oversized balhoofdhuis
  overzised stuurbocht
   
maat dames S, M, L, XL

maat heren M, L, XL

kleuren  Onyx Black Mat (dames & heren) 
  Emerald Green Mat (dames) 
  Deep Sky Blue Mat (dames & heren) 
  Dark Oak Mat (dames)
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SPECIALS

44

Niet te vangen onder een platform. Maar stuk voor stuk op zich zelf staande modellen met hun 
eigen doelgroep. 

De extra krachtige en geruisloze middenmotoren zijn ideaal voor zowel de dagelijkse tocht als de 
lange afstanden. En omdat jij geen concessies doet in kwaliteit zijn deze fietsen voorzien van een 
luxe afwerking. Heerlijk fietsen voor een gunstige prijs. 
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 HERMITAGE E-VOLT
Een fijne e-bike met een trendy design. Heerlijk fietsend door de verende voorvork en de fijne geometrie. 
Klaar voor veel kilometers!

46
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versnellingen Nexus 7

motorsysteem Shimano Steps 5000

remmen  hydraulische schijfremmen

verlichting voor en achter op Steps accu

high lights modern en sierlijk design
  top afmontage    
 
maat dames 51cm - 56cm

upgrade  Steps accu 504wh

kleuren  Zomer blauw glans
  Platina grijs glans
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 BOOZZ E-VOLT
De Boozz is uitgevoerd met de moderne Shimano middenmotor. Hiermee ben je verzekerd van een soepele 
stille motor. Gecombineerd met een modern urban design en mooie afmontage maakt dit een topfiets.

48
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versnellingen Nexus 7

motorsysteem Shimano Steps 5000

remmen  hydraulische schijfremmen

verlichting voor en achter op Steps accu

high lights strak design
  verende voorvork    
 
maat dames M, L, XL
 
maat heren M, L

kleuren  Onyx Black Mat    (dames & heren) 
  Emerald Green Mat   (dames)
  Deep Sky Blue Mat   (dames)
  Dark Oak Mat    (dames & heren)
  Metal Grey Gloss    (dames)
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De Brazz is uitgevoerd met de moderne Bafang M200 middenmotor. Met fijne rijeigenschappen en trendy 
design is dit een goede alleskunner. 

versnellingen Enviolo
 
motorsysteem Bafang M200

remmen  hydraulische schijfremmen

verlichting voor en achter op Steps accu
  verende voorvork vangen oneffenheden op

high lights robuust frame
   
maat dames M, L, XL
 
maat heren M, L

kleuren  Onyx Black Mat    (dames & heren)
  Emerald Green Mat   (dames)
  Deep Sky Blue Mat   (dames)
  Dark Oak Mat    (dames & heren)
  Metal Grey Gloss    (dames)
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WIJ ZIJN BSP
Onze BSP fietsen, met liefde gemaakt door én voor de intensieve Nederlandse fietser. De BSP fiets is 

lekker robuust en kan tegen een stootje. Zwaarbeladen of niet. Je hoeft met een BSP fiets niet bang te 
zijn voor obstakels in de weg. 

Jarenlang fietsplezier gegarandeerd! 

CONSUMENTEN INFO 2022 - drukgang I
Wijzigingen in specificaties, prijzen, kleuren en uitvoeringen voorbehouden. 

Het beeldmateriaal en de teksten zijn eigendom van Hei-Bike Products BV, aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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