Brommerboek voor:

Berini-brommer

Berini-brommer2

Berini

Reactie van:

Berini

Berini-brommer3

Berini-brommer4

Peter Bogers op
de Berini ca 1960

Kees Swart

Op

07-09-2017

Geachte heer, ik ben op zoek naar een ontsteking voor mijn Berini M 21 er zit nu een Italiaanse in maar deze heeft het begeven, ik
krijg hem niet meer aan de praat.Zou u mij hieraan kunnen helpen of eventueel een adres hiervoor.
vriendelijke groet K.Swart
Reactie van:

Jan van Esch

Op

jveloz69@gmail.com

Berini Gazelle, VeV 21, 1969 <BR>NL B 8127<BR><BR>is iemand hier bekent mee?<BR>ik heb dit model maar dan met metalen
zijkapjes maar ik kan nergens afbeeldingen vinden.<BR><BR>is voor de keuring van het rdw een spiegel verplicht
Reactie van:

Andreas

Op

Hallo Frank, <BR>Dank je wel. Heb inmiddels contact met Fons Tummers. Hij heeft wat tips en ik ga er volgende week achteraan. Ik
laat van me horen als dat ding weer loopt. <BR>Groeten, Andreas<BR>
Reactie van:

Andreas Denk

Op

turbodenk@gmail.com

mijn naam is Andreas Denk en ik wil een Berini Gazelle Brommer opknappen voor mij zoon. De motor loopt haperend en heeft
afgesteld heeft nieuwe contactpunten, bougies, etc. het moet hem ergens anders inzitten..mijn kennis is aan het einde
gekomen.<BR><BR>Zou u iemand kennen die mij kan helpen deze weer aan de gang te brengen.<BR>evtl zelf te repareren?<BR>
<BR>Met vriendelijke groet, <BR><BR>Andreas Denk<BR> <BR><BR>
Reactie van:

hatewo

Op

hatewo@hotmail.com

Op

KJ.VISSER@CASEMA.NL

ben op zoek naar een werkplaats handboek berini m25 motor
Reactie van:

KJ.VISSER

IK ZOEK EEN ZWEEFZADEL VOOR MIJN BERINI M21 CORONA,<BR>BOUWJAAR 1967 KLEUR ZWART.<BR>WIE O WIE KAN
MIJ DAAR AAN HELPEN.<BR>GROETJES JOOP VISSER<BR>TEL 010-4181148
Reactie van:

gerard

Op

geer_d@hotmail.com

ik ben op zoek naar een berini met een tomos 4l blok eronder en volgens mij hete de gs50 alles is goed en aan bieden a.u.b
Reactie van:

berry

Op

rakker@kickxl.nl

ik ben in het bezit van een berini m25 met een anker lauramotor deze koppeling werkt niet naar behoren hij komt niet vrij met het
inschakelen.<BR>mijn vraag is wat kan de oorzaak zijn hartelijk dank voor de info alvast
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Reactie van:

Sandra balk

Op

W.balk1@chello.nl

Ik ben op zoek naar twee stoffen emblemen van een berini of het logo van de berini. Om op kleding te naaien, wie kan mij helpen??
Reactie van:

jan droog

Op

info@jd-shocks.nl

bij nader inzien kan het ook een berini f74-1 uit 1964 zijn maar dan klopt de ronde tank weer niet. wie kan mij meer over dit model
vertellen?
Reactie van:

jan droog

Op

info@jd-shocks.nl

wie kan mij meer info geven? ik heb een berini sport? f71 met 2 versn. hoekige spatborden en ronde tank met chrome knievlakken.
kleur is beige met groen.
Reactie van:

Jessica

Op

jessicahessing@live.nl

Hallie hallo,wie kan mij helpen aan een werkplaats boek van een berini dolce vita????<BR>
Reactie van:

peter

Op

peterboor@hotmail.nl8

Ik heb een Berini M21,al jaren, maar geen kenteken.Wie weet of er een makkelijke manier is om een kenteken te krijgen voor een
klassieker?Of moet hij perse toch gekeurd worden door de RDW.Een hoop gedoe en onkosten en dat terwijl een motorfiets een
kenteken krijgt zonder keuring!
Reactie van:

w e post

Op

wesolga@online.nl

Wie kan mij helpen aan een krukasje voor m 21 eerste type, of een voordelig adres voor het big end lager te vervangen. BVB dank
,HGR wessel .
Reactie van:

engbert

Op

engbert@beikeplak.nl

ik zoek hoe ik mijn aandrijftandwiel van mijn m25 kan vervangen misschien een copy van het werkplaats handboek
Reactie van:

Casimir

Op

casimir_95@live.com

Ik heb diverse onderdelen voor de berini m21 stuur mailtje voorinfo en foto's<BR><BR>casimir_95@live.com
Reactie van:

Gert

Op

dayak@casema.nl

Hallo ,<BR>ik zoek een pakkings set voor een Berini Pluvier M35 3 versnellingen (F71 supersport )<BR>wie weet waar deze te koop
is ?
Reactie van:

breemen

Op

g.breemen1@chello.nl

is er nog iemand die me kan helpen aan een blok van de m21?<BR>het zou ook een clinder en zuiger mogen zijn .<BR>die zit zo
vast dat ik hem niet meer heel los kan krijgen heb van alles geprobeert,ben je heel dankbaar die me daar mee kan
helpen.<BR><BR>gr,ger
Reactie van:

jan

Op

jwkamsteeg@ziggo.nl

hallo met jan kan iemand mij vertellen hoe veel de veertjes van de koppeling ingedraaid moeten worden van berini moter m25
Reactie van:

toon opstroom

Op

toonopstroom@hotmail.com

hallo kan iemand mij helpen aan een ontsteking<BR>van een brini sport m35 het is een pluvier motor<BR>1965<BR>alvast
bedankt<BR><BR> mvrg toon
Reactie van:

engbert krist

Op

harry231060@yahoo.com

werkplaatshandboek berini m25 ik krijg mijn aandrijftandwiel er niet af
Reactie van:

Ralf Jenniskens

Op

r.jenniskens@gmail.com

Hallo,<BR><BR>Ik ben op zoek naar: Berini F71 Supersports tank Badges. Kan iemand mij hieraan helpen?<BR><BR>Alvast
bedankt ;-)
Reactie van:

Willy Luttenberg

Op

willyluttenberg@hetnet.nl

Hallo<BR><BR>Weet iemand hoe ik aan de Berini emblemen op de tank van de Berini kan komen? Zijn hier stickers voor of
sjablonen??? Ik wil een M21 opknappen , maar er zal opnieuw gespoten moeten worden, en dan zijn die emblemen helemaal
verdwenen......dus iemand die hier wat over kan vertellen??<BR><BR>Gr. Willy
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Reactie van:

huinink

Op

wbouwlust@hotmail.com

hallo heeft u nog, of kunt u nog aan een<BR>geel plaatje[van een berini m31 komen <BR>en ik heb ook nog twee embleempjes
nodig<BR>wie op het achterspartbord zitten. <BR>gr huinink
Reactie van:

R.H.C.

Op

De vraag naar Berini brommers is zo groot dat de directie op zoek gaat naar een nieuwe fabriek en in 1960 besluit men een fabriek te
gaan bouwen in Emmen. Maar vanaf de opening in 1961 ging het niet zo goed er waren organisatorische problemen. Zowel in de
fabriek zelf als bevoorrading ervan, (sommige spullen moesten ook van Rotterdam komen). Twee jaar duurde het Emmense avontuur
en in februari 1963 ging de fabriek dicht. Alles bij elkaar kosten dat avontuur zeven miljoen gulden.<BR><BR>Met de komst van de
versnellings motoren de M 31 in 1957 en de M 35, M 36 in 1960 werden er heel wat verschillende typen Berini&#65533;s gemaakt
zoals: tour, sport met zadel of buddyseat .In 1961 kwam het parade paardje van Berini op de markt de: F 71 supersport met veel
plaatwerk en Italiaans ontwerp een brommer die zijn tijd ver vooruit was. Maar de nuchtere Hollanders willen er niet
aan.<BR><BR>Vanaf die tijd maakte ze van het zelfde frame en wat aanpassingen verschillende modellen zoals de Jeunesse een
bromfiets die nu nog een mooie uitstraling heeft met zijn dubbele uitlaat met megafoon, de uitsparing in de tank voor je knie, een laag
stuur en een korte buddyseat en verkrijgbaar in twee en drie versnellingen voor maar 698 gulden 2 vers. En 718 gulden 3 vers. Wat
dacht u van de Berini Junior het lijkt net een Italiaans model een plaatje om te zien. <BR><BR>De Berinette kwam in 1962 van de
band ook wel bekent als de M 25 het is net als de Berini M 21 maar je kunt ook wegrijden met de koppeling in geknepen met andere
woorden een semi-automaat ook kwam de M 37 en M 38 op de markt.<BR><BR>Deze motoren waren met een geforceerde koeling
maar zodanig gemaakt dat met een koude motor de koelribben geen lucht krijgt waardoor de motor snel op temperatuur is. Maar als
de motor eenmaal op temperatuur is word er voor gezorgd dat er weer lucht langs de koelribben stroomt. De Berini noemde dat
THERMOMAT.<BR><BR>In 1964 was het gedaan met de Berini. De Pluvierfabriek ging failliet. De komst van vele modellen is er
waarschijnlijk de oorzaak van dat de fabriek moest sluiten. De komst van Zundapp, kreidler en Puch deden de fabriek ook geen
goed.<BR><BR>En de opkomst van de auto die steeds goedkoper werd ging het toch bergaf met de bromfiets. De Anker Kolen
Maatschappij kocht de inboedel. De Anker Laura zoals dat later ging heten maakte nog de M 48 motoren en Gazelle maakte de
frames en de berini M 48 werd nog enkele jaren gemaakt. In 1981 werd het verkocht en ging het naar Korea.<BR><BR>Met dank
aan RHC Nederland

www.bikepics.be
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