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Yrityksemme on pyöräyritys, joka 
valmistaa polkupyöriä, ei pyörämerkki, 

joka markkinoi tai kokoaa muiden 
valmistamia tuotteita. 

Uskomme, että muotoilu ja innovaatiot on saatava 
kestämään samoin kuin polkupyörämmekin. 
Uskomme sellaisten käytännöllisten ja luotettavien 
välineiden valmistukseen, joita ei ole suunniteltu 
ja rakennettu näyttelytiloja vaan todellista 
elämää ajatellen. Emme suostu suunnittelemaan 
vanhentuneita pyöriä. Innovaatiot on suunniteltu 

asennettavaksi jälkikäteen satoihin tuhansiin 
vanhempiin Brompton-malleihin, jotka ovat 
edelleen päivittäisessä käytössä. Sen sijaan, että 
pyrkisimme tekemään asiat vaivattomasti tai 
ensimmäisinä, uskomme, että ne on tehtävä oikein. 
Emme valmista pyöriä muille, eivätkä muut valmista 
pyöriä meille... Maineemme on tästä riippuvainen. 

ERILAISIA 
 BROMPTONILLA OLEMME

1975 1977  1978 1981-83 1985  1987 1995 2009-10 2011 2012

Andrew Ritchie alkaa suunnitella 
kokoontaitettavaa pyörää asunnossaan, 
josta on näkymä Bromptonin  
kappeliin päin  
Lontoon South  
Kensingtonissa. 

BROMPTONIN HISTORIA 1975-2012
Ensimmäiset Brompton-pyörät  
ovat melko karkeatekoisia, mutta  
ne voidaan taittaa siististi ja  
mukavasti pieneksi paketiksi.  
Se on merkittävä askel  
eteenpäin kokoontaitettavien  
pyörien suunnittelussa. 

Naim Audio -yhtiön perustaja  
Julian Vereker ryhtyy  
yhteistyöhön Bromptonin  
kanssa tutustuttuaan  
pyöriin muutamaa  
vuotta aiemmin.  
Käyttöpääoma on taattu. 

Andrew valmistaa ensimmäiset  
Brompton-pyörät tilauksesta.  
Pienimuotoinen  
tuotanto alkaa ja  
päättyy pian  
pääoman  
puutteen vuoksi. 

Andrew alkaa hakea teollisuudenalalta  
toimiluvanhaltijaa, mutta  
etsintä päättyy, kun kukaan  
ei usko, että näin  
epätavalliselle kulkuvälineelle  
löytyisi markkinoita.
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TEHTAAMME 
Tehtaamme on valmistamiemme tuotteiden ja 
identiteettimme keskiössä. Kaikki Brompton-pyörät 
valmistetaan alusta loppuun täällä Länsi-Lontoossa. 
Tiedämme kaikkien toimittamiemme pyörien kohdalla, 
kuka sen kussakin valmistusvaiheessa työskenteli. 

Tämän päivän polkupyöräteollisuudessa lähestymis-
tapamme on erittäin harvinainen, mutta se on ainoa 
tapa varmistaa tarvittava laatu. Erinomaisuuteen ei 
ole oikoteitä, ja kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet 
siihen voimakkaasti. 

POLKUPYÖRÄMME 
Brompton rikkoo rajoja ja antaa sinun jälleen hallita 
sitä, miten matkustat riippumatta siitä, käytätkö julkista 
liikennettä vai omaa autoa tai kuljetko jalan. Bromptonin 
avulla voit suunnitella matkasi uudelleen, muuttaa 
ja mukauttaa sitä toiveidesi mukaan. Sen avulla voit 
vapautua nykyaikaisen elämän asettamista rajoituksista. 

Pidämme sitä henkilökohtaisena kulkuvälineenä, joka 
voi matkustaa kanssasi junassa, lentokoneessa ja autossa 
samoin kuin sinä voit matkustaa pyörän kyydissä. 
Määränpäässäsi se mahtuu komeroon, työpöydän alle 
tai vaatehuoneeseen. Siellä se on valmiina seuraavaa 
matkaasi varten, turvassa varkauksilta ja suojassa 
sääolosuhteilta. 

MUOTOILU 
Kaikissa Bromptoneissa on sama runkogeometria, joka on 
35 vuotta kestäneen jatkuvan innovoinnin ja kehittämisen 
tulos. Kehittämisen, joka alkoi Andrew Ritchien vuonna 
1975 makuuhuoneessaan luomista prototyypeistä. 
Nykyään tavoitteenamme on edelleen luoda täydellinen 
yhdistelmä, jonka kaksi tasavertaista elementtiä ovat 
laadukas ajaminen ja kompakti kannettavuus.

Kaikki Bromptonit taittuvat pieneksi paketiksi 10–20 
sekunnissa. Komponentit on suunniteltu taittamiseen 
sopiviksi, niin että valot, vaijerit jne. ovat poissa tieltä, 
ja taittamalla ketju ja vaihteet paketin sisään ne pysyvät 
erillään vaatteista ja matkatavaroista. Bromptonin 
ajamisen laatu on yhtä merkittävää kuin sen taitettavuus. 
Erinomainen runkojäykkyys takaa, että polkijan lihastyö 
muuttuu tehokkaasti reagoivaksi ja nopeaksi ajoksi, ja 
täysimittainen akseliväli takaa vakaan ajon suurillakin 
nopeuksilla. Jotta saadaan aikaan todella yksilöllinen 
liikkumisratkaisu, se on kuitenkin valmistettava tarpeitasi 
ajatellen. B-spoke™-räätälöintimahdollisuuden myötä 
sitoudumme siihen, että voit valita juuri sellaisen 
Bromptonin kuin itse haluat. Vaihtoehdot on esitetty 
esitteen loppupuolella, ja tässä välissä olevilla sivuilla 
kuvataan kuutta pyörää, joilla havainnollistetaan, 
miten joustavasti Brompton mukautuu tarpeisiisi ja 
mieltymyksiisi. 

1975 1977  1978 1981-83 1985  1987 1995 2009-10 2011 2012

Brompton esittelee tuotteitaan  
Cyclex-tapahtumassa. Kun  
tuotantoon on vielä muutama  
kuukausi, Brompton voittaa  
himoitun parhaalle  
tuotteelle myönnettävän  
Best Product -palkinnon. 

Brompton saa  
vientisaavutuksesta  
myönnettävän  
kuninkaallisen  
Queen’s Award  
for Export  
Achievement -palkinnon. 

Andrew Ritchie  
saa prinssi Phillipin  
suunnittelijoille  
myöntämän  
Prince Phillip  
Designers  
Prize -palkinnon. 

Brompton Oratory Jacket  
-pyöräilytakki voittaa Eurobike- 
tapahtumassa Gold iF Award  
-palkinnon, ja Brompton  
Toolkit -työkalusarjalle  
myönnetään Taipei Cycle 
-tapahtumassa iF Award -palkinto. 

Brompton saa  
kuninkaallisen Queen’s  
Awards for Enterprise  
-yrittäjyyspalkinnon  
sekä innovaation että  
kansainvälisen kaupan  
alalla.
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”AINOA PYÖRÄ, JOKA 
SAA AINA SATULAAN 
NOUSTESSA HYMYN 
HUULILLE.” 

NOPEA & HAUSKA 

bikebuilder.brompton.co.uk
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S2L-X BROMPTON-RENKAILLA, 
VAKIOMITTAISELLA SATULAPUTKELLA, 
ETULAUKKUOSALLA JA HEIJASTIMILLA. 

ORANSSI TITAANI

10kg/22lbs
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Seth halusi hauskan ja nopean kulkuvälineen. ”Olen ajanut pyörällä ongelmitta 15 kilometrin matkoja, mutta yhdistelen yleensä lyhyitä 
pyöräilymatkoja junamatkoihin, joten sen on oltava kevyt ja vaivaton kantaa.” S2L-X tosiaan täyttää nämä odotukset kaksivaihteisella 
ratkaisulla, joka sopii hyvin useimpiin pyöräilymatkoihin, ja erikoiskevyiden komponenttien tuomilla ilmeisillä eduilla. ”Minulla ei ole tapana 
kantaa pyörällä paljon tavaraa, koska en halua sen hidastavan matkaani. Minulla on kuitenkin Mini O Bag -laukku siltä varalta, että haluan ottaa 
kameran mukaani.” 

 

NOPEA & HAUSKA 

S2L-X on monien mielestä täydellinen 
Brompton-malli, jossa kannettavuus 
ja monipuolisuus ovat täydellisessä 

tasapainossa. 

MINI O BAG -LAUKKU 
Pieni ja virtaviivainen mutta kuitenkin vedenkestävä; 
sopii ihanteellisesti pienemmille kuormille. Sethin 
valitsema malli on vihreä/musta. 

KAMERA 
Sethin oma – Mini O Bag -laukun kameralle 
tarkoitetut sisäkkeet ovat saatavilla Ortliebiltä. 

2 SPEED 3 SPEED 6 SPEED1 SPEED=S2L-X
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Emma työskentelee kaupungissa ja pyöräilee muodikkaan Notting Hillin läpi. ”Olen ottanut pyörän viikonlopuksikin mukaani, mutta se on 
tarkoitettu pääasiassa työmatkoihin. Halusin siistin ja tyylikkään polkupyörän, jolla voin ajaa töihin ja jonka avulla voin nauttia kotikaupunkini 
äänistä ja näkymistä.” Pyörään asennettujen Eazy Wheels -pyörien tarkoituksena on säästyä pyörän kantamiselta, ja SON-napadynamovalaistus 
tarjoaa erinomaista näkyvyyttä hämärämpinä talvipäivinä. ”Tarvitsin laukun, koska en halunnut ajaa pyörällä reppu selässä. Valitsin valkoisen 
O Bag -laukun, koska se on riittävän suuri kannettavalle tietokoneelle ja papereille ja sen lisäksi vedenkestävä. Valitsin myös Brooks-satulan 
antamaan tyylikkäälle pyörälleni viimeisen klassisen silauksen.” 

 

 TYYLIKKÄÄSTI 
TYÖMATKALLE

H2L-X-mallilla on monia S2L-X-mallin etuja, mutta 
sen ajoasento on pystysuora ajatellen niitä, joiden 

mielestä tyylikkyys on nopeutta tärkeämpää. 

O BAG -LAUKKU 
Suurehko vedenkestävä attasealaukku, 
joka sopii ihanteellisesti ympärivuotisiin 
työmatkoihin. 

IPAD, BLACKBERRY, HUIVI JA 
MEIKIT 
Emman omat tavarat, jotka on helppo 
kantaa töihin ja takaisin ja jotka löytyvät 
O Bag -laukun taskujen ja vaalean 
vuoren ansiosta vaivatta. 

”MINUSTA ON MINUSTA ON 
IHANAA MITEN LAUKKUNI 

NAPSAHTAA AINA YHTÄ 
VAIVATTOMASTI KIINNI 

PYÖRÄÄNI” 

2 SPEED 3 SPEED 6 SPEED1 SPEED=H2L-X
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”MINUSTA ON MINUSTA ON 
IHANAA MITEN LAUKKUNI 

NAPSAHTAA AINA YHTÄ 
VAIVATTOMASTI KIINNI 

PYÖRÄÄNI” 

TYYLIKKÄÄSTI TYÖMATKALLE 

bikebuilder.brompton.co.uk
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H2L-MALLI BROMPTON-RENKAILLA, TELESKOOPPISELLA SATULAPUTKELLA, 
O BAG -LAUKULLA, SON-NAPADYNAMOVALAISTUKSELLA, EAZY WHEELS 
-PYÖRILLÄ JA BROOKS B17S -SATULALLA. 

KOBOLTINSININEN TITAANI

11.4kg/25.1lbs

9



”YKSINKERTAISESTI 
SANOTTUNA PYÖRÄNI 
AVARTAA MAAILMAANI.” 

MATKUSTA MAAILMALLE 

bikebuilder.brompton.co.uk

V
U

O
D

EN
 2

0
13

 
K

O
K

O
O

N
PA

N
O

P6R-MALLI MARATHON-RENKAILLA, TELESKOOPPISELLA SATU-
LAPUTKELLA, T BAG -LAUKULLA, TAVARATELINEEN LAUKULLA, SHI-
MANO-NAPADYNAMOVALAISTUKSELLA JA EAZY WHEELS -PYÖRILLÄ.

VIININPUNAINEN KOBOLTINSININEN 

13.3kg/29.3lbs
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Brompton-laukut ja lisävarusteet on suunniteltu täydentämään 
pyöriämme: ne tarjoavat täydellisen henkilökohtaisen kuljetusratkaisun. 
Etulaukun runko kiinnitetään pyörän rungossa olevaan kartiomaiseen 
kiinnityskappaleeseen. Laukun kiinnittäminen ja irrottaminen tapahtuu 

sekunnissa, ja koska kuorma on kiinnitetty pyörän runkoon, se ei 
vaikuta juuri lainkaan ohjaamiseen. 

LAUKUT, KULJETUS & 
LISÄVARUSTEET 

Pyörän paino löytyy Brompton-valikoiman yläpäästä, mutta Andreaksen mukaan se on muutaman lisäkilonsa ansiosta todella monipuolinen. ”Koska olen pitkä, 
halusin H- tai P-mallin, koska ajan mieluiten pystyasennossa. Valintani oli varma P-mallin kädensijojen erilaisten asentojen vuoksi, koska halusin käyttää pyörää 
pitkillä pyöräily- tai leirintälomilla. Silloin tarvitaan paljon varusteita, joten minun oli valittava T Bag -laukku ja tavaratelineen tai tavaratelineen laukku.” Marathon-
renkaat tekevät pyörästä lujatekoisemman, kun Shimano-napadynamojärjestelmällä puolestaan varmistetaan, että matkaa ei tarvitse keskeyttää illan hämärtyessä. 
Matkapyöräilypakettia täydentää uusi Brompton Toolkit -Työkalusarja tarjoaa nerokkaan ratkaisun useimpiin tienvarressa tehtäviin huoltotoimiin. Koska se mahtuu 
pyörän rungon sisään, se ei vie matkatavaratilaa ja pysyy myös puhtaana. kukkuloita, ja suojapeitosta ja sen satulalaukusta on hyötyä, kun pyörä kulkee matkalla 
mukana. ”Käytän pyörää myös työmatkoihin. Tavaratelineen kaltaiset ominaisuudet tekevät pyörästä raskaamman, mutta sitä voi kuitenkin kantaa lyhyillä matkoilla, 
ja suuremmilla etäisyyksillä vieritän sitä Eazy Wheels -pyörien avulla.” 

MATKUSTA 
MAAILMALLE 

P-malli on suunniteltu matkapyöräilijöitä varten etenkin silloin, kun siihen 
kuuluu kuusi vaihdetta ja tavarateline. Erilaiset kädensijojen asennot, 

laaja vaihdevalikoima ja suuri matkatavaratila sopivat pitkille matkoille. 

T BAG -LAUKKU
Bromptonin tilavin laukku, johon kuuluu useita 
erilaisia taskuja ja pusseja. Sopii täydellisesti pidempiin 
matkoihin ja suurempien kuormien kuljettamiseen. 

TAVARATELINEEN LAUKKU 
Sopii ihanteellisesti välttämättömien tavaroiden 
turvalliseen kuljettamiseen tavaratelineellä. 

PAISTETUT PAVUT & KOKOONTAITETTAVA 
HAARUKKA 
Andreaksen ostokset, jotka sopivat erinomaisesti 
leirintään ja työpöydän ääressä nautittavalle lounaalle. 

TOOLKIT
Työkalusarja tarjoaa nerokkaan ratkaisun useimpiin 
tienvarressa tehtäviin huoltotoimiin. Koska se mahtuu 
pyörän rungon sisään, se ei vie matkatavaratilaa ja 
pysyy myös puhtaana.

11

Angelalle oli tärkeintä saada mahdollisimman kevyt pyörä. ”En kaivannut paljon vaihteita, koska ajan enimmäkseen tasaisella maalla. Olin pikemmin 
huolissani pyörän kantamisesta portaita pitkin asuntooni tai juniin tai raitiovaunuihin, joten halusin sen olevan mahdollisimman kevyt. Siksi minun oli 
valittava erikoiskevyt malli ja pidettävä paino (ja hinta) alhaisena vaihteiden ja lokasuojien kustannuksella.” 

 KEVYT 
KANTAA 

S1E-X on kevyin pyörämallimme, joka on pelkistetty mutta 
varustettu Kojak-renkailla ja erikoiskevyillä komponenteilla. 

B BAG -LAUKKU 
Laukun ansiosta Angela voi ottaa pyörän mukaansa, kun 
hän palaa kotiinsa Taipeihin muutaman kerran vuodessa.

18
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Kaikkiin laukkuihin kuuluu koosta riippumatta ulkotaskuja. Mitat ovat suuntaa-antavia ulkomittoja. Huomaa, että C 

Bag- ja T Bag -laukku sekä taitettava ostoslaukku eivät ole yhteensopivia S-mallin ohjaustankojen kanssa. 

S Bag -laukku  1
 
Pienempi lähettimallinen laukku, jossa on monta taskua. Kirkas 
sisus ja vesitiiviit vetoketjut. 

Tilavuus 20 litraa, mitat: 420 x 260 x 170 (l x k x s); mukana 
olkahihna ja näkyvä sadesuojus. S Bag -laukun irrotettavan 
etuläpän ansiosta laukun voi mukauttaa eri väriprofiilein. 
Voit valita klassisen mustan, Elvis & Kressen kierrätetystä 
paloletkusta valmistetun läpän tai jonkin vinyylitulosteistamme, 
joita on saatavilla rajoitettu erä.  

TaVaRaTElINEEN  
laukku  2

Vaikka monet arvostavatkin enemmän etulaukkujemme 
pikakiinnitysmahdollisuutta, takatavarateline tarjoaa kuljetukseen 
käyttökelpoisia lisämahdollisuuksia, vaikka laukku onkin irrotettava 
ennen pyörän pysäköintiä ja kokoontaittamista. Jäykistetyt sivut 
ja tarranauhat kiinnitykseen. Tavaratelineen laukku on suunniteltu 
erityisesti Bromptonin tavaratelinettä varten, ja se tarjoaa erittäin 
turvallisen, sateenkestävän ratkaisun. 

Tilavuus 16 litraa, mitat: 200 x 250 x 400 (l x k x s), mukana 
olkahihna.  

MINI O Bag -laukku 3/4/10
 
Pieni koko ja sulavalinjainen muoto tekevät tästä laukusta 
virtaviivaisen vaihtoehdon erityisesti pitkille ajomatkoille. 
Ortliebin tarkasti suunnittelema pintarakenne takaa, että 
laukun sisältö pysyy kuivana. Saatavana kolme värivaihtoehtoa: 
kokomusta, mustavalkoinen ja oranssimusta. 

Tilavuus 7 litraa, mitat 280 x 270 x 180 (l x k x s), mukana 
olkahihna – sadesuojusta tässä laukussa ei tarvita.  

SuOJuS Ja SaTulaPuSSI 5   
Suojus on usein hyödyllinen, erityisesti julkisissa liikennevälineissä. 
Vetoketjullinen Brompton-suojus voidaan kiinnittää nopeasti 
paikalleen ja ottaa vaivatta pois, ja se voidaan kiristää alareunassa 
olevasta nauhasta. Mukana satulapussi säilytystä varten. 

O Bag -laukku  6/12/13    
Arvostetuimpana vesitiiviiden pyöräilylaukkujen valmistajana 
tunnettu Ortlieb on suunnitellut laukun erityisesti Bromptonille: 
O Bag -laukusta on saatavana kolme värivaihtoehtoa: 
kokomustana, mustavalkoisena ja oranssimustana. 

Tilavuus 20 litraa, mitat 500 x 300 x 150 (l x k x s), mukana 
olkahihna – sadesuojusta tässä laukussa ei tarvita.  

T Bag -laukku  7

Tämä on tilavin laukkumme. Päältä auki rullattavan ja 
nailonlukoilla suljettavan laukun takapuolella on tasku ja 
pullopussi, sisällä vetoketjullinen tasku ja ulkosivuilla kolme 
joustavaa verkkotaskua ajovarusteiden kuljettamiseksi. 

Tilavuus noin 31 litraa, mitat 420 x 300 x 270 (l x k x s), 
mukana olkahihna sekä näkyvä sadesuojus. 

TaITETTaVa  
OSTOSlaukku  8

Yksinkertaisin laukkumme on tilava, päältä avoin ja sopii 
ihanteellisesti ostoskassiksi. Muoto säilyy sisäpuolella olevan 
kehyksen ansiosta, ja laukku taittuu säilyttämistä varten litteäksi. 

Tilavuus 24 litraa, mitat: 420 x 300 x 280 (l x k x s). 

C Bag -laukku 9   
Lähettimallinen laukku, jonka kansi suljetaan tarranauhoilla 
ja soljilla. Monta taskua, jotka on suljettu vettä hylkivillä 
vetoketjuilla. Ne pitävät tavarat turvassa ja kuivina. 
Kirkasvärinen vuori helpottaa tavaroiden löytymistä laukusta. 

Tilavuus 25 litraa, mitat: 420 x 300 x 170 (l x k x s);  
mukana olkahihna ja näkyvä sadesuojus. 

TYÖkaluSaRJa  11
 
Taipei Cycle -tapahtuman suunnittelusta ja innovaatiosta 
myönnettävän Design and Innovation Award -palkinnon vuonna 
2012 voittanut nerokas työkalusarja mahtuu koteloon, joka 
voidaan sijoittaa siististi eturungon sisään ja pysyy paikallaan 
magneettien ja muotoillun kumisen kädensijan avulla. Se 
sisältää kymmenen erilaista työkalua, joiden avulla Brompton-
pyörää voidaan säätää ja huoltaa: lenkkiavaimella voidaan 
irrottaa pyörien muttereita, innovatiivisten keskinäislukituksella 
varustettujen rengasrautojen (patentti vireillä) avulla 
voidaan poistaa renkaat, ja itseliimautuvien paikkojen avulla 
voidaan paikata puhjenneet sisärenkaat. Kaksipuolisella 
räikkäruuviavaimella voidaan ruuvata neljä kaksipäistä työkalun 
vaihtoterää, ja rengasrautoihin kuuluu kaksi eri avainkokoa. 

EaZY WHEElS 14
4 laakereilla varustettua kumipintaista pyörää (2, jos 
Bromptonissa ei ole tavaratelinettä) tekevät kokoon taitetun 
pyörän siirtelystä helppoa. Satulaputken kumikappale toimii 
jarruna estäen pyörän tarpeettoman liukumisen.  

B Bag -laukku 15
Vahvasta nailonkankaasta valmistettu ja 5 mm:n pehmusteella 
varustettu suojus tarjoaa Bromptonillesi suojaa kuljetuksen 
aikana. Laukussa on vahvistettu pohja ja upotetut pyörät sekä 
lisätaskuja, olkahihna ja kantokahvat. Helppo rullata pieneen 
kokoon säilytystä varten. 
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2012 voittanut nerokas työkalusarja mahtuu koteloon, joka 
voidaan sijoittaa siististi eturungon sisään ja pysyy paikallaan 
magneettien ja muotoillun kumisen kädensijan avulla. Se 
sisältää kymmenen erilaista työkalua, joiden avulla Brompton-
pyörää voidaan säätää ja huoltaa: lenkkiavaimella voidaan 
irrottaa pyörien muttereita, innovatiivisten keskinäislukituksella 
varustettujen rengasrautojen (patentti vireillä) avulla 
voidaan poistaa renkaat, ja itseliimautuvien paikkojen avulla 
voidaan paikata puhjenneet sisärenkaat. Kaksipuolisella 
räikkäruuviavaimella voidaan ruuvata neljä kaksipäistä työkalun 
vaihtoterää, ja rengasrautoihin kuuluu kaksi eri avainkokoa. 

EaZY WHEElS 14
4 laakereilla varustettua kumipintaista pyörää (2, jos 
Bromptonissa ei ole tavaratelinettä) tekevät kokoon taitetun 
pyörän siirtelystä helppoa. Satulaputken kumikappale toimii 
jarruna estäen pyörän tarpeettoman liukumisen.  

B Bag -laukku 15
Vahvasta nailonkankaasta valmistettu ja 5 mm:n pehmusteella 
varustettu suojus tarjoaa Bromptonillesi suojaa kuljetuksen 
aikana. Laukussa on vahvistettu pohja ja upotetut pyörät sekä 
lisätaskuja, olkahihna ja kantokahvat. Helppo rullata pieneen 
kokoon säilytystä varten. 



 

Brompton-laukut ja lisävarusteet on suunniteltu täydentämään 
pyöriämme: ne tarjoavat täydellisen henkilökohtaisen kuljetusratkaisun. 
Etulaukun runko kiinnitetään pyörän rungossa olevaan kartiomaiseen 
kiinnityskappaleeseen. Laukun kiinnittäminen ja irrottaminen tapahtuu 

sekunnissa, ja koska kuorma on kiinnitetty pyörän runkoon, se ei 
vaikuta juuri lainkaan ohjaamiseen. 

LAUKUT, KULJETUS & 
LISÄVARUSTEET 

Pyörän paino löytyy Brompton-valikoiman yläpäästä, mutta Andreaksen mukaan se on muutaman lisäkilonsa ansiosta todella monipuolinen. ”Koska olen pitkä, 
halusin H- tai P-mallin, koska ajan mieluiten pystyasennossa. Valintani oli varma P-mallin kädensijojen erilaisten asentojen vuoksi, koska halusin käyttää pyörää 
pitkillä pyöräily- tai leirintälomilla. Silloin tarvitaan paljon varusteita, joten minun oli valittava T Bag -laukku ja tavaratelineen tai tavaratelineen laukku.” Marathon-
renkaat tekevät pyörästä lujatekoisemman, kun Shimano-napadynamojärjestelmällä puolestaan varmistetaan, että matkaa ei tarvitse keskeyttää illan hämärtyessä. 
Matkapyöräilypakettia täydentää uusi Brompton Toolkit -Työkalusarja tarjoaa nerokkaan ratkaisun useimpiin tienvarressa tehtäviin huoltotoimiin. Koska se mahtuu 
pyörän rungon sisään, se ei vie matkatavaratilaa ja pysyy myös puhtaana. kukkuloita, ja suojapeitosta ja sen satulalaukusta on hyötyä, kun pyörä kulkee matkalla 
mukana. ”Käytän pyörää myös työmatkoihin. Tavaratelineen kaltaiset ominaisuudet tekevät pyörästä raskaamman, mutta sitä voi kuitenkin kantaa lyhyillä matkoilla, 
ja suuremmilla etäisyyksillä vieritän sitä Eazy Wheels -pyörien avulla.” 

MATKUSTA 
MAAILMALLE 

P-malli on suunniteltu matkapyöräilijöitä varten etenkin silloin, kun siihen 
kuuluu kuusi vaihdetta ja tavarateline. Erilaiset kädensijojen asennot, 

laaja vaihdevalikoima ja suuri matkatavaratila sopivat pitkille matkoille. 

T BAG -LAUKKU
Bromptonin tilavin laukku, johon kuuluu useita 
erilaisia taskuja ja pusseja. Sopii täydellisesti pidempiin 
matkoihin ja suurempien kuormien kuljettamiseen. 

TAVARATELINEEN LAUKKU 
Sopii ihanteellisesti välttämättömien tavaroiden 
turvalliseen kuljettamiseen tavaratelineellä. 

PAISTETUT PAVUT & KOKOONTAITETTAVA 
HAARUKKA 
Andreaksen ostokset, jotka sopivat erinomaisesti 
leirintään ja työpöydän ääressä nautittavalle lounaalle. 

TOOLKIT
Työkalusarja tarjoaa nerokkaan ratkaisun useimpiin 
tienvarressa tehtäviin huoltotoimiin. Koska se mahtuu 
pyörän rungon sisään, se ei vie matkatavaratilaa ja 
pysyy myös puhtaana.

11

Angelalle oli tärkeintä saada mahdollisimman kevyt pyörä. ”En kaivannut paljon vaihteita, koska ajan enimmäkseen tasaisella maalla. Olin pikemmin 
huolissani pyörän kantamisesta portaita pitkin asuntooni tai juniin tai raitiovaunuihin, joten halusin sen olevan mahdollisimman kevyt. Siksi minun oli 
valittava erikoiskevyt malli ja pidettävä paino (ja hinta) alhaisena vaihteiden ja lokasuojien kustannuksella.” 

 KEVYT 
KANTAA 

S1E-X on kevyin pyörämallimme, joka on pelkistetty mutta 
varustettu Kojak-renkailla ja erikoiskevyillä komponenteilla. 

B BAG -LAUKKU 
Laukun ansiosta Angela voi ottaa pyörän mukaansa, kun 
hän palaa kotiinsa Taipeihin muutaman kerran vuodessa.

18
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KEVYT KANTAA 

bikebuilder.brompton.co.uk
V

U
O

D
EN

 2
0

13
 

K
O

K
O

O
N

PA
N

O

S1E-X -MALLI KOJAK-RENKAILLA. EI MUUTA. 

TURKOOSI TITAANI 

”BRIGHTON, LONTOO 
TAI TAIPEI; PYÖRÄNI 

MATKUSTAA 
MUKANANI 

KAIKKIALLE.”

9.3kg/20.5lbs
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”ODOTAN PYÖRÄLTÄ 
PALJON – SITÄ 
ON VOITAVA 
KÄYTTÄÄ KAIKISSA 
SÄÄOLOISSA JA 
TILANTEISSA.” 

KAUPUNKIMAASTOILUA 

bikebuilder.brompton.co.uk
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H6L-MALLI BROMPTON-RENKAILLA, PIDENNETYLLÄ 
SATULAPUTKELLA, O BAG -LAUKULLA, SHIMANO-NAPA-
DYNAMOVALAISTUKSELLA JA EAZY WHEELS -PYÖRILLÄ.

ERÄMAAN HIEKKA MUSTA 

12.5kg/27.5lbs
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H-mallin ajoasento tuntui Antoniasta heti oikealta. Kuten pyörissä, joita hän oli ajanut lapsuudestaan saakka Saksassa, pystyasento sopi 
ihanteellisesti päivittäiseen pyöräilyyn. Häntä ei kuitenkaan ollut helppo vakuuttaa siitä, että pienet pyörät ja vaihteisto selviäisivät hänen 
kotinsa ympärillä olevista kukkuloista. ”Se oli suurin huolenaiheeni. Odotin sen olevan painajaismaista pitkän päivän päätteeksi, mutta olin 
ällistynyt siitä, miten hyvin pyöräni selvisi kukkuloilla.” Lokasuojien ja Shimano-napadynamovalaistuksen avulla voidaan varmistaa, että Antonian 
Lontoossa oleva pyörä on valmis ajettavaksi milloin tahansa säästä riippumatta samoin kuin hänen Berliinin-pyöränsäkin. ”Hankin O Bag 
-laukun sen jälkeen, kun tänä kesänä satoi kaksi kuukautta yhteen menoon.” [Hän ei vitsaile.] ”Eazy Wheels -pyörät sen sijaan asennutin heti 
aluksi. Pyörä ei ole raskas, mutta minusta kokoontaitetun pyörän vierittäminen on kantamista mukavampaa.” 

 

Alkuaan pidemmille pyöräilijöille suunnitellusta 
H-mallista on tullut suosittu pystyasennossa 

ajamisesta pitävien keskuudessa. 

O BAG -LAUKKU 
Pitää Antonian tavarat kuivina Englannin kesässä. 

OSTOSMATKAT JA JUHLAVARUSTEET 
Antonian omat – hänen pyöräänsä käytetään 
kaikkeen työmatkoista ostoksiin ja vierailuihin 
ystävien luona. 

 

KAUPUNKIMAASTOILUA

2 SPEED 3 SPEED 6 SPEED1 SPEED =H6L
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Viikonloppuisin kilpapyöräilyä harrastava Ian ei halua ajaa kilpaa arkipyörällään. ”Halusin vain pyörän, jolla voin ajaa päivittäin töihin ja liikkua 
kaupungilla. Sen piti olla käytännöllinen ja lujatekoinen ja riittävän tyylikäs, jotta sen voi ottaa toimistoon. M3L sopi siihen täydellisesti: 
Tarvitsen muutaman vaihteen, mutta niiden on oltava koteloituja, jotta voidaan välttää kolhiintuneen ja likaisen rattaiston aiheuttamia 
ongelmia. Pyörässä piti olla lokasuojat, jotta sitä voi käyttää sateella, ja sillä piti voida kuljettaa kannettavaa tietokonettani ja papereitani sekä 
muutamaa ylimääräistä vaatekerrosta kylmällä ja kostealla säällä.” 

 

 AJATON

KLASSIKKO

M3L-mallia pidetään usein Brompton-perusmallina; 
perinteisine ohjaustankoineen ja kolmine vaihteineen se 

on selvästi 1980-luvun Bromptonien manttelinperijä. 

C BAG -LAUKKU 
Monipuolinen ja tilava lähettimallinen laukku 
päivittäiseen käyttöön. 

SADESUOJUS 
Ei vain sadepäiviin: erinomaisen näkyvyyden 
ansiosta Ian huomataan Lontoon liikenteessä. 

KANNETTAVA TIETOKONE, 
BLACKBERRY, TASKUVEITSI, AI-
KAKAUSLEHTI 
Ianin omat – tässä kaikki, mitä hän tarvitsee 
työpäivää ja lounastaukoa varten. 

2 SPEED 3 SPEED 6 SPEED1 SPEED=M3L
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AJATON KLASSIKKO 

bikebuilder.brompton.co.uk

V
U

O
D

EN
 2

0
13

 
K

O
K

O
O

N
PA

N
O

M3L-MALLI BROMPTON-RENKAILLA, TELESKOOP-
PISELLA SATULAPUTKELLA, C BAG -LAUKULLA, PARIS-
TOVALAISTUKSELLA JA BROOKS B17 -SATULALLA.

TUMMANVIHREÄ 

”TYÖMATKANI ON 
MUUTTUNUT TÄYSIN SEN 

JÄLKEEN, KUN ALOIN 
PYÖRÄILLÄ”

12.2kg/26.8lbs
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Koska jokaisen vaatimukset ovat erilaiset, olemme 
kehittäneet useita vaihtoehtoja, joiden avulla 
Bromptonisi räätälöidään sellaiseksi, että se sopii 
juuri sinulle. Ajoasento, laukut, valaistus ja muut 
osat voivaan valita tarpeidesi mukaan, ja värivaih-
toehtojen avulla voit mukauttaa sitä edelleen. Saatat 
arvostaa napavaihteiden ja lokasuojien käytännöl-
lisyyttä enemmän kuin pyörän keveyttä. Haluat 
ehkä mieluummin yksilöllisen, harvinaisen väriyhdis-
telmän, käytännöllisen suojapeiton tai tietyn kuljetu-
slaukun: valinta on sinun. 

Tiedämme, että tämä valintamahdollisuuksien 
määrä voi olla hämmentävä, mutta valitseminen on 
itse asiassa helppoa varsinkin siksi, että koko pros-
essin voi nyt suorittaa verkkomääritystoimintomme 
avulla. Räätälöity B-spoke-pyörä lisää takuulla hyötyä 
ja iloa, joita Bromptonin omistaminen tuo. Lisäksi 
omavalintaisessa pyörässä on ainoastaan ne kom-

ponentit, jotka sinä tarvitset, joten se voi hyvinkin 
olla edullisempi kuin pyörä, joka sattuu olemaan 
kauppiaasi varastossa. Koska kaikki valmistamamme 
pyörät tehdään mittatilaustyönä, et maksa ylihintaa 
siitä, että räätälöit itse pyöräsi. 

Yksityiskohtaiset tiedot eri 

vaihtoehdoista löydät vierailemalla 

osoitteessa www.brompton.co.uk

Jotta saadaan aikaan todella yksilöllinen 
liikkumisratkaisu, polkupyörä on 
valmistettava tarpeitasi ajatellen. 

TERÄSVAIHTOEHTO
Kaikissa Bromptoneissa päärunko ja 
ohjaustangon tukiputki ovat terästä. Teräs tuo 
tärkeän jäykkyyden ohjaustangon ja polkimien 
välille, mikä on avain pyörän helppoon 
käsittelyyn. Täysteräksisissä Bromptoneissa 
myös takarunko ja etuhaarukka ovat terästä.

SATULA 

Katso seuraava 

sivu

TAKAJOUSITUS

Katso seuraava sivu 

TM

B-spoke -RÄÄTÄLÖINTI
 BROMPTONISI

VERKKOMÄÄRITYSTOIMINTO
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MÄÄRITÄ RÄÄTÄLÖIDYN  
BROMPTON-PYÖRÄN  
KOKOONPANO VERKOSSA. 

bikebuilder.brompton.co.uk

24



VÄRI 

Katso seuraava sivu 

RENKAAT 

Katso 

seuraava sivu 

VALAISTUS 

Katso seuraava sivu 
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E-MALLI 
Lokasuojaton 
pyörä on kevyin ja 
edullisin vaihtoehto. 
Kääntöpuolena on 
se, että pyörässä 
ei ole pumppua 
tai suojaa tiestä 
lentävää vettä ja 
likaa varten. 

R-MALLI 
Tavarateline voi olla 
hyödyllinen, ja se lisää 
kokoontaitetun paketin 
vakautta. Valu-alumii-
nisessa tavaratelineessä 
on kumihihnat, ja se 
kestää helposti 10 kg:n 
kuorman. 

VA
IH

TE
ET

Brompton-perheessä on neljä jäsentä, S-, M- P- ja H-mallit, jotka erotetaan toisistaan eri ajotyyleihin ja käyttötarkoituksiin 

sopiviksi suunniteltujen ohjaustankojensa perusteella. 

Vaihteissa on neljä vaihtoehtoa, ja niiden välityssuhteen voi alentaa (tai korottaa) oman ajotyylin ja maaston mukaiseksi. 

Verkkosivuillamme esitetään yksityiskohtaiset tiedot ja vaihteistotaulukko. 

L-MALLI
Varustettu 
lokasuojilla, jotka 
ovat tärkeät myös 
huonossa säässä 
pyöräileville. 

ERIKOISKEVYT 
VAIHTOEHTO 
Erikoiskevyt vaihtoehto  
tarjoaa lähes 1 kg:n 
painonsäästön ja on 
houkutteleva vaihtoehto 
erityisesti niille, jotka  
kantavat pyörää  
säännöllisesti. Takarungossa, 
etuhaarukassa ja lokasuojien 
tukitangoissa käytetään teräksen 
sijasta erittäin vahvaa titaaniseosta. 
Mukana on myös alumiiniseoksesta 
valmistettu keskiö ja erikoiskevyt etupyörä. 
Tässä vaihtoehdossa ei ole pumppua. Lisäksi titaanin luontaiset 
ominaisuudet tarjoavat lisämukavuutta pidemmillä matkoilla. SATULA  –  RENKAAT  –  JOUSITUS  –  VALAISTUS  –  VÄRI.

S-MALLI 
S-mallin suora, matala 
ohjaustanko (otekorkeus 
935 mm) tarjoaa urheilullisen 
ajoasennon ja kevyen, 
miellyttävän ajotuntuman. 
Kääntöpuolena on vähemmän 
tilaa etulaukulle. 

M-MALLI 
Alkuperäinen Brompton-ulkoasu, 
jonka ansiosta pyörällä voidaan ajaa 
pystymmässä asennossa (korkeus 
1 015 mm). Pyörä kuitenkin painaa 
hieman enemmän. Tämä on va-
likoimamme yleismalli, joka tarjoaa 
runsaasti tavaratilaa edessä. 

P-MALLI 
P-malli suunniteltiin matkapyöräilijöitä  
varten – kaksi kädensijojen korkeutta (1 033 
ja 880 mm) antavat ajajalle valinnanvaraa: 
alemmat kädensijat antavat aerodynaamisen 
asennon, ylemmät pystymmän, joka on 
ihanteellinen liikenteessä. Kääntöpuolena on 
huomattavasti raskaampi etuosa. 

H-MALLI 
H-mallissa yhdistyvät M-mallin klass-
inen ulkoasu sekä huomattavasti 
pystympi ajoasento (otekorkeus  
1 072 mm). 

Puristin valinta: Kevyt, yksinker-
tainen ja mutkaton.

Perustana Bromptonin ainut-
laatuinen takarattaisto ja lähes 
täydellinen ketjukohdistus. Tämä 
on paras yhdistelmä joustavuutta 
ja kannettavuutta: yksi vaihde kuk-
kuloille ja liikkeellelähtöön ja toinen 
huviajeluun.

BSR [Brompton Standard Range] on 
uudistettu versio klassisesta kolmen 
vaihteen Sturmey Archer -napavaihteis-
tosta alumiinivaluseoksesta valmistetussa 
kuoressa. Täysin koteloitu ja luotettava, 
helppokäyttöinen rakenne: Suosittu 
valinta päivittäiseen pyöräilyyn.

Erittäin tehokkaan BWR (Brompton 
Wide Range) -navan ja oman rattaist-
omme yhdistelmä tarjoaa kuusi tasais-
esti porrastettua nopeutta. Voimansiir-
ron häviöt ovat pienet ja nopeusalue 
laaja. Tämä on oikea valinta matka-ajoa 
harrastavalle ja mäkiseen maastoon. 

1 SPEED 2 SPEED 3 SPEED 6 SPEED1 VAIHDE 2 VAIHDETTA 3 VAIHDETTA 6 VAIHDETTA
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BROMPTON-SATULA 
Mukava, käytännöllinen ja kevyt: 
Brompton on suunnitellut 
tämän korkealaatuisen 
sekä miehille että naisille 
sopivan satulan erityisesti 
pyöriämme varten. Kärjen 
alla oleva muotoiltu kädensija 
helpottaa pyörän kantamista, ja 
nerokkaan Brompton Pentaclip 
-kiinnityskappaleen avulla satulaa 
voidaan säätää portaattomasti. 

BROMPTON 
KEVLAR 
Vakiorenkaamme 
kestävä mutta 
kevyt ja herkkä 
pyörimään. Kevlar-vyö 
kulutuspinnan alla 
ehkäisee tehokkaasti 
puhkeamisia. 
Viimeistelty heijastavilla 
sivunauhoilla. 

BROOKS B17 SPECIAL 
Tämä miesten ja naisten versioina 
(Brooks B17S Special) saatavana 
oleva perinteinen satula takaa 
miellyttävän ajon vuosiksi eteenpäin. 
Nahka muotoutuu ajan myötä 
ajajan mukaan. Viimeistelty käsin 
taotuilla kupariniiteillä ja kuparoiduilla 
metalliosilla, varustettu portaattomasti 
säädettävällä Brompton Pentaclip 
-kiinnityskappaleella. 

SCHWALBE 
MARATHON 
Tämä rengas on painavampi 
ja selvästi hitaampi kuin 
Brompton-rengas, mutta 
se on lujatekoinen ja 
varustettu Schwalben 
vihreällä puhkeamissuojalla 
ja paksummilla sivuilla, 
jotka tekevät renkaasta 
vankemman. Viimeistelty 
heijastavilla sivunauhoilla.

SCHWALBE KOJAK 
Kojak on tähän mennessä 
Bromptoneihin 
asentamistamme 
renkaista nopein, kevyt 
ja puhkeamisenkestävä 
(RaceGuard-nauhan ansiosta). 
Kevlar-nauhan ansiosta rengas 
voidaan myös taittaa kokoon, 
jolloin se on helppo ottaa 
varaosana mukaan. Viimeistelty 
heijastavilla sivunauhoilla. 
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Miten aiotkin Bromptoniasi käyttää, värivalikoimamme antaa sinulle mahdollisuuden tehdä pyörästäsi 
itsesi näköisen matkakohteesta riippumatta. Vuoden 2013 lisämaksuttomat värit ovat musta, valkoinen, 
koboltinsininen ja oranssi, ja lisämaksullisten värien valinta pidetään tarkoituksella edullisena. 

Teräsrunkoiseen pyörään voit valita joko yhden värin koko pyörään tai kaksi väriä, jolloin päärunko 
ja lisäosat ovat erivärisiä. Ainoa poikkeus on kirkaslakka, joka on valittavissa vain koko pyörän väriksi, 
eikä sitä voi yhdistää toiseen väriin. Erikoiskevyiden pyörien titaaniosat eivät ole maalattuja, joten vain 
yksi värivalinta on mahdollinen (päärungolle ja ohjaustangon tukiputkelle).

HUOM. Tässä kuvatut värivaihtoehdot ovat ainoastaan suuntaa  
antavia. Paperille painetut värit eivät vastaa täysin metallipyörien  
värejä. 

Jousitus on pienipyöräisessä pyörässä tärkeää. Jousituksena toimii kevyt ja tehokas poly-uretaanikappale, joka on päärungon ja 

takarungon välissä. Se vaimentaa matkan töys¬syt ja kuopat samaan aikaan kun sen luontainen vaimennus estää ylimääräiset 

pomput. Saatavana on kaksi erilaista vaimennusta ajajan painon ja ajotyylin mukaan: 

VAKIOJOUSITUS 
Sopii useimmille, erityisesti 
kevytrakenteisille ja 
sellaisille käyttäjille, jotka 
ajavat ja polkevat tasaisesti. 

JÄYKKÄ JOUSITUS 
Sopii paremmin yli 80 kg 
painaville ja aggressiivisemmasta 
ajotyylistä pitäville käyttäjille 
sekä niille, jotka ovat valmiita 
tinkimään ajomukavuudesta 
saadakseen vastineeksi 
paremman kosketuksen tiehen.
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PARISTO
LED-takavalo 
sisäänrakennettuine 
heijastimineen on 
suunniteltu erityisesti 
Bromptonia varten. Se 
antaa hyvän, kirkkaan 
valon ja se on aina 
kiinni pyörässä. Edessä 
on pieni mutta tehokas 
3-LED -lamppu, joka on 
helposti irrotettavissa 
pidikkeestään, kun pyörä 
taitetaan kokoon. Mukana 
paristot.

SHIMANO-
NAPADYNAMO
Napadynamot tarjoavat 
erittäin luotettavan 
valaistusratkaisun, ja tämä 
Shimanon erityisesti 
Brompton-pyöriä 
varten suunnittelema 
napadynamo tarjoaa hyvän 
suorituskyvyn edulliseen 
hintaan. Varusteluun kuulu 
Busch & Müllerin ”Lyt B” 
LED-lamppu edessä ja 
seisontavalo takana.

SON-
NAPADYNAMO
SON-napadynamo on 
nerokkaasti suunniteltu, 
erittäin tehokas, ja se 
tarjoaa vuosiksi luotettavan 
valoratkaisun. Laadukkaan 
paketin täydentää 
tehokas Busch & Müller 
-LED-etulamppu, jossa 
on automaattinen valon 
tunnistamistoiminto ja 
seisontavalo sekä edessä 
että takana.

VA
LA

IS
TU

S 

Valojärjestelmämme on suunniteltu käytettäviksi pyöriemme kanssa, ja ne ovat suojassa vahingoittumiselta pyörän ollessa taitettuna kokoon. 

Kaikki valot sopivat kaikkiin pyöriin, joskin napadynamon valitseminen erikoiskevyeen pyörään johtaa erikoiskevyen etupyörän menettämiseen. 

Lisämaksu (Erikoiskevyissä malleissa on oma erikoishinta) 

Päärunko

Lisäosat 

SA
TU

LA
 &

 
SA
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KO
R
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EU

S

Brompton tarjoaa kolme satulaputken pituutta käyttäjäsopivuuden 
takaamiseksi:  
VAKIOPITUINEN SATULAPUTKI Kevyin ja lyhyin 
satulaputkimallimme. Jos jalkojesi sisäpituus on yli 84 cm, tarvitset melko 
varmasti pitemmän satulaputken. 

PIDENNETTY SATULAPUTKI Nostaa satulan 60 mm ylemmäksi ja jättää satulan 
vastaavasti saman verran korkeammalle, kun pyörä on taitettu kokoon. 
TELESKOOPPINEN SATULAPUTKI Nostaa satulan jopa 175 mm ylemmäksi 
kuin vakiopituinen satulaputki, mutta pyörän ollessa kokoon taitettuna satula on vain  
20 mm vakiopituista satulaputkea korkeammalla. 
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Koko taitettuna: 585 x 565 x 270 mm (l x k x s) 

Tuoteominaisuudet saattavat muuttua: painot ja mitat voivat hieman vaihdella 
© 2013 

Kiitämme tässä esitteessä esiintyviä henkilöitä: Peter Hughes, studiovalokuvaus 
(www.photoview.biz); Anna Batchelor, ulkoilmavalokuvaus (www.
annabatchelor.com); Magnet Harlequin, suunnittelu ja luova tuotanto (www.
magharl.co.uk). 

Brompton Bicycle Ltd.  
Kew Bridge DC, Lionel Road South, Brentford, TW8 9QR 

Brompton-nimi ja logot sekä ”B-spoke”-termi ovat Brompton Bicycle Ltd 
-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
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