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© FRAME VOOR EEN RIJWIEL, CONNECTOR EN RIJWIEL

© De onderhavige uitvinding betreft een frame voor een rijwiel omvattende een buisconstructie voor het verschaffen 
van bevestigingsmogelijkheden voor verdere onderdelen van het voertuig, zoals een stuurpen, een zadelpen en 
bevestigingsmiddelen vooreen achterwiel, de buisconstructie omvattende:
- een bovenbuis, zich in hoofdzaak uitstrekkende in horizontale richting,
- een zadelbuis, zich neerwaarts uitstrekkende vanaf een buiskruising met de bovenbuis, vanaf een bevestiging 
aan de bovenbuis aan een in hoofdzaak achterzijde daarvan,
- een onderbuis, zich uitstrekkende vanaf een buiskruising met de zadelbuis aan in hoofdzaak een onderzijde van 
de zadelbuis richting een bevestiging aan de bovenbuis voorwaarts gerangschikt ten opzichte van de bevestiging 
van de zadelbuis aan de bovenbuis,
- een balhoofdbuis gerangschikt onder een hoek middels een buiskruising bevestigd aan de bovenbuis,
- waarbij de onderbuis zich uitstrekt tot een vooraf bepaalde afstand boven de bovenzijde van de bovenbuis, de 
bovenbuis kruisende bij een buiskruising, en waarbij de balhoofdbuis boven de bovenbuis is bevestigd aan de 
onderbuis.
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Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek en
schriftelijke opinie. Het octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende stukken.
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FRAME VOOR EEN RIJWIEL, CONNECTOR EN RIJWIEL
De onderhavige uitvinding betreft een frame voor 

een rijwiel omvattende een buisconstructie voor het ver
schaffen van bevestigingsmogelijkheden voor verdere onder
delen van het voertuig, zoals een stuurpen, een zadelpen 
en bevestigingsmiddelen voor een achterwiel. Voorts be
treft de onderhavige uitvinding een rijwiel omvattende het 
frame volgens de onderhavige uitvinding.

Het is een doel van de onderhavige uitvinding ver
nieuwende mogelijkheden te verschaffen met betrekking tot 
het in een frame rangschikken van accessoires of onderde
len verschaffende functionele verbeteringen aan een rij
wiel. Hiertoe verschaft de onderhavige uitvinding een fra
me voor een rijwiel omvattende een buisconstructie voor 
het verschaffen van bevestigingsmogelijkheden voor verdere 
onderdelen van het voertuig, zoals een stuurpen, een za
delpen en bevestigingsmiddelen voor een achterwiel, de 
buisconstructie omvattende:

- een bovenbuis, zich in hoofdzaak uitstrekkende 
in horizontale richting,

- een zadelbuis, zich neerwaarts uitstrekkende 
vanaf een buiskruising met de bovenbuis, vanaf een beves
tiging aan de bovenbuis aan een in hoofdzaak achterzijde 
daarvan,

- een onderbuis, zich uitstrekkende vanaf een 
buiskruising met de zadelbuis aan in hoofdzaak een onder
zijde van de zadelbuis richting een bevestiging aan de bo
venbuis voorwaarts gerangschikt ten opzichte van de beves
tiging van de zadelbuis aan de bovenbuis,

- een balhoofdbuis gerangschikt onder een hoek 
middels een buiskruising bevestigd aan de bovenbuis,

- waarbij de onderbuis zich uitstrekt tot een 
vooraf bepaalde afstand boven de bovenzijde van de boven-
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buis, de bovenbuis kruisende bij een buiskruising, en
waarbij de balhoofdbuis boven de bovenbuis is bevestigd
aan de onderbuis.

Een voordeel volgens de onderhavige uitvinding is 
dat onder toepassing van een relatief lage bovenbuis even
eens een relatief lange onderbuis kan worden verschaft of 
toegepast. Hierdoor wordt het mogelijk deze relatief lange 
onderbuis te voorzien van een eveneens relatief lange accu 
met een bijbehorende relatief hoge capaciteit. Een derge
lijke relatief lange accu is mogelijk omdat de onderbuis 
zich uitstrekt vanaf in hoofdzaak de trapasbuis tot in de 
hoogte voor het bij de bovenzijde van de bovenbuis waar
door een relatief lange onderbuis is verschaft ten opzich
te van een in de stand van de techniek bekende onderbuis 
die zich uitstrekt tot aan de onderzijde van de bovenbuis. 
Op alternatieve wijze is het mogelijk in de bovenbuis een 
relatief lange accu met een relatief hoge capaciteit te 
verschaffen, maar voor gebruikersgemak verdient het de 
voorkeur de bovenbuis te benutten voor een aantal andere 
functies die een gebruikersinterface benodigen. Hierbij is 
het verschaffen van de gebruikerinterface in de bovenbuis 
voor de bereikbaarheid van voordeel.

Een verder voordeel volgens de onderhavige uitvin
ding is dat middels een dergelijk frame een rijwiel kan 
worden verschaft met een relatief ten opzichte van het 
stuur en/of het zadel lage bovenbuis. Hierdoor wordt het 
bijvoorbeeld mogelijk om compacte rijwielen te vervaardi
gen met bruikbaarheid voor relatief korte en relatief lan
ge mensen. Het is hierbij voorts mogelijk om de afstand 
tussen het zadel en de bovenbuis zodanig grootte realise
ren dat de fiets ook als damesfiets kan worden beschouwd 
terwijl er toepassing is voor een in hoofdzaak horizontale 
bovenbuis.
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Volgens een eerste voorkeursuitvoeringsvorm vol
gens de onderhavige uitvinding is de onderbuis ingericht 
voor het ontvangen van een aandrijfaccu, betekenende een 
accu ingericht voor het verschaffen van energie aan een 
aandrijfmotor ten behoeve van het rijwiel, voor het ver
schaffen van energie aan aandrijfmotor van het rijwiel, 
waarbij bij voorkeur de aandrijfaccu zich de bovenbuis 
kruisend uitstrekt. Hiermee worden de in het bovenstaande 
genoemde voordelen bereikt. Bij voorkeur is de onderbuis 
ingericht door het verschaffen van een cilindrische ruimte 
die zich uitstrekt vanaf de onderzijde van de onderbuis 
tot aan de bovenzijde van de onderbuis.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm defi
nieert het inwendige van de onderbuis een doorlopende ont- 
vangruimte, bij voorkeur zich uitstrekkende vanaf een toe- 
gangopening aan de onderzijde van de onderbuis, voor het 
in deze ontvangruimte ontvangen van ten minste een 
nutscomponent ten behoeve van het verschaffen van een 
functie aan het rijwiel. Op soortgelijke wijze definieert 
bij voorkeur de achterzijde van de bovenbuis een ontvang
ruimte zich uitstrekkende vanaf een toegangopening aan de 
achterzijde daarvan. Bij verdere voorkeur definieert de 
voorzijde van de bovenbuis een ontvangruimte definieert 
zich uitstrekkende vanaf een toegangopening aan de voor
zijde daarvan.

Een verdere voorkeursuitvoeringsvorm betreft een 
frame, en/of rijwiel omvattende het frame, waarbij een 
aandrijfaccu geschikt voor het leveren van energie aan een 
aandrijfmotor van het rijwiel rangschikbaar is, of gerang
schikt is, in de onderbuis. Hiermee wordt het genoemde 
voordeel van de beschikbaarheid van de accu geëffectueerd.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de 
trapasbuis gerangschikt aan de voorzijde en/of aan de on
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derzijde van de onderbuis. Hierdoor wordt als voordeel 
verschaft dat een rangschikking van de trapasbuis ten op
zichte van de onderbuis blijvende toegang verschaft tot de 
onderbuis, zoals de ontvangruimte daarin. Een verder voor
deel dat wordt verschaft is dat de onderbuis zich achter 
de trapasbuis verder neerwaarts kan uitstrekken dan wan
neer deze eindigt aan de in hoofdzaak bovenzijde van de 
trapasbuis zoals bekend in de stand van de techniek. Hier
door wordt de beschikbare lengte voor het toepassen van 
een accu verder vergroot ten opzichte van de in het boven
staande gedefinieerde vergroting van deze lengte boven de 
bovenbuis.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de 
bovenbuis dikker dan de onderbuis en waarbij in de buis
kruising tussen de bovenbuis en de onderbuis de onderbuis 
zich uitstrekt door de bovenbuis. Op alternatieve wijze is 
hierbij voorkeur de onderbuis dikker is dan de bovenbuis 
en waarbij in de buiskruising tussen de bovenbuis en de 
onderbuis de bovenbuis zich uitstrekt door de onderbuis. 
Hierdoor wordt een doorvoering van de ene buis door de an
dere buis gerealiseerd waardoor een verbinding, zoals een 
last verbinding met een hoge mate van stevigheid kan wor
den gerealiseerd, zoals door een hoog contactoppervlak van 
de lasverbinding met de beide buizen.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de 
bovenbuis, bij voorkeur ter plaatse van de buiskruising 
met de onderbuis, voorzien van een verdikking, expansie, 
verwijding of opzwelling. Hierdoor wordt ruimte verschaft 
aan de binnenzijde van de wand van de basis ter plaatse 
van deze verdikking, expansie, verwijding of opzwelling. 
Deze ruimte is bruikbaar voor het daardoorheen voeren van 
ten minste een kabel, zoals ten behoeve van het verbinden 
van componenten die zich bevinden aan weerszijden van de
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buiskruising. Een voorbeeld hiervan is een oplaadconnector
aan de voorzijde van een buiskruising met een boordcompu
ter aan de achterzijde van de buiskruising.

Op alternatieve wijze is hierbij de onderbuis, bij 
voorkeur ter plaatse van de buiskruising met de bovenbuis, 
is voorzien van een verdikking, expansie, verwijding of 
opzwelling. Dit verschaft eveneens een dergelijk gedefini
eerd voordeel.

Ten behoeve van het verschaffen van een alterna
tieve doorvoer voor een kabel of connector, is bij verdere 
voorkeur in een buiskruising, de dunnere buis voorzien van 
een opening voor het vormen van een doorvoer door deze 
opening in de lengterichting van de dikkere buis. Doordat 
ter plaatse van de opening materiaal is verwijderd kan de 
kabel door de ruimte die eerder werd ingenomen door het 
verwijderde materiaal worden geleid. Een alternatieve op
tionele wijze van het verschaffen van een doorvoer voor 
een kabel door middel van het door de dunnere buis ver
vaardigen van een opening middels een, bij voorkeur over- 
dwarse, doorboring of middels een in uitneming van materi
aal uit de wand van de dunnere buis. Indien bijvoorbeeld 
slechts aan een zijde van de buis een doorvoer nodig is 
volstaat een uitneming aan die ene zijde.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is in 
de buiskruising tussen de bovenbuis en de balhoofdbuis een 
doorvoer, zoals een opening voorzien voor het doorvoeren 
van een kabel, zoals de energietoevoer kabel voor de aan- 
drijfmotor. Door het onzichtbaar verwerken van een derge
lijke kabel binnen het frame wordt de veiligheid verhoogd 
vanwege de hoge energie die wordt doorgevoerd door een 
dergelijke kabel. Voorts wordt de betrouwbaarheid verhoogd 
doordat de kabel in het frame in belangrijke mate be
schermd is.
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Bij verdere voorkeur kent de bovenbuis een vlakop- 
pervlak voor daaraan, op of in rangschikken van een 
nutscomponent, zoals een bedieningspaneel of beeldscherm. 
Met nog verdere voorkeur is de onderbuis een accessoire
huis die is ingericht voor het daarin rangschikken van 
deelsystemen van het voertuig. Met nog verdere voorkeur is 
de bovenbuis een accessoirehuis is die is ingericht voor 
het daarin rangschikken van deelsystemen van het voertuig 
voor het verschaffen van additionele functionaliteit aan 
het voertuig. Hiermee wordt op voordelige wijze gereali
seerd dat tal van nutscomponent een voor het verschaffen 
van functionaliteit aan het rijwiel op voordelige wijze en 
op veilige wijze een robuuste wijze rangschikbaar zijn op 
vooraf bepaalbare locaties in of aan een respectieve fra- 
mebuis.

Afhankelijk van de maatvoeringen of ontwerp strekt 
bij verdere voorkeur de bovenbuis zich uit ten opzichte 
van de horizontaal onder een hoek van maximaal 20°, bij 
verdere voorkeur maximaal 15°, bij verdere voorkeur maxi
maal 10°, bij verdere voorkeur maximaal 5°.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat 
het frame een rijwielconnector voor verbinden met een eer
ste cassettecontact van een eerste rijwielcassette, de 
rijwielconnector omvattende:

- een eerste connectorcontact, omvattende een 
aantal contactpolen, voor verbinden met het eerste casset
tecontact,

- tenminste een uitvoercontact voor verbinden 
met een respectief deelsysteem,

- waarbij de rijwielconnector rangschikbaar is in 
het respectieve eerste buiselement van het buizensamen- 
stel.



7

5

10

15

20

25

30

Het is hierbij een belangrijk voordeel dat tenmin
ste een deel van deelsystemen van het rijwiel middels de 
verbinding tussen een connectorcontact van de rijwielcon- 
nector en cassettecontact van de rijwielcassette op een
voudige wijze onderling verbindbaar zijn. Bij voorkeur 
wordt het cassettecontact in verbinding gebracht met het 
connectorcontact als het eenvoudige stopcontactverbinding. 
Hiermee worden alle contacten gelegd via een eenvoudige 
handeling.

Een belangrijk voordeel hierbij is dat een rijwiel 
dat is voorzien van een relatief groot aantal deelsystemen 
op eenvoudige wijze kan worden vervaardigd, geassembleerd 
of onderhouden.

Voorts wordt een centrale besturingeenheid op 
voordelige en makkelijke wijze koppelbaar met elk van de 
deelsystemen.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat 
het frame de rijwielconnector voor verbinden met het eer
ste en een tweede cassettecontact van de eerste rijwiel- 
cassette en een tweede rijwielcassette, de rijwielconnec
tor omvattende:

- een tweede connectorcontact, omvattende een 
aantal tweede contactpolen, voor verbinden met het tweede 
cassettecontact,

- een aantal poolverbinders, zoals omvattende 
draden, voor verbinden van tenminste een deel van het aan
tal eerste contactpolen van het eerste cassettecontact met 
tenminste een deel van het aantal tweede contactpolen van 
het tweede connectorcontact.

Middels een dergelijke voorkeursuitvoeringsvorm 
wordt het op voordelige wijze mogelijk een elektrische 
verbinding te verschaffen tussen twee buiselementen van 
een rijwiel, zoals bij voorkeur tussen de bovenbuis en de 
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8

onderbuis. Hiermee wordt gerealiseerd dat een rijwielcas- 
sette in de bovenbuis middels een eenvoudige connectorver- 
binding, zoals soortgelijk aan een stekkerverbinding, ver
bindbaar is met een cassette in de onderbuis. Verbindingen 
tussen een andere buiselementen van een rijwiel zijn even
eens voorzien binnen het begrip van de onderhavige uitvin
dingen voorkeursuitvoeringsvorm.

Een bijzonder voordelige variant is de variant 
waarbij in de bovenbuis een centrale besturingeenheid van 
het rijwiel rangschikbaar is in een bovenbuiscassette als 
variant van de rijwielcassette en in de onderbuis van het 
rijwiel een onderbuiscassette als variant van de rijwiel- 
cassette rangschikbaar is. Hierbij zijn de bovenbuiscas
sette en de onderbuiscassette onderling verbindbaar mid
dels de rijwielconnector die het eerste cassettecontact in 
de bovenbuis heeft en het tweede cassettecontact in de on
derbuis. Met het plaatsen van de bovenbuiscassette of de 
onderbuiscassette worden onmiddellijk de nodige verbindin
gen tussen de cassettes en met verdere deelsystemen van 
het rijwiel gelegd wanneer de contactpolen verbinding met 
elkaar maken.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat 
de rijwielconnector een brugelement voor het onderling 
verbinden van het eerste connectorcontact met het tweede 
connectorcontact, bij voorkeur ten behoeve van het ver
schaffen van een onderlinge oriëntatie. Het is van voor
deel wanneer na plaatsen van de rijwielconnector de con
tacten in een geschikte oriëntatie zijn gerangschikt voor 
het maken van contact met het eerste en of het tweede cas
settecontact. Voorts verschaft een dergelijke brug een 
vormvastheid aan een combinatie van het eerste connector
contact en het tweede connectorcontact ten behoeve van een 
gemakkelijke hanteerbaarheid daarvan. Voorts verschaft een
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dergelijke brug een stevigheid aan de rijwielconnector
voor het beschermen van de poolverbinders.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat 
het eerste connectorcontact en/of het tweede connectorcon
tact contactpolen ten behoeve van het overbrengen van een 
laadstroom aan een batterij en/of een aandrijfstroom aan 
een aandrijfmotor van het rijwiel. Hierdoor wordt het bij
voorbeeld mogelijk een oplaadcontact te rangschikking in 
een ander buiselement dan het buiselement waarin de accu 
of batterij is gerangschikt, terwijl de voordelen van een 
rijwielconnector of rijwiel met rijwielconnector volgens 
de onderhavige uitvinding in stand blijven. Bij verdere 
voorkeur omvat het eerste connectorcontact en/of het twee
de connectorcontact contactpolen ten behoeve van het over
brengen van een informatiesignaal of een aanstuursignaal 
vanaf een deelsysteem of naar een deelsysteem. Bij verdere 
voorkeur omvat het rijwiel een combinatie van contactpolen 
ten behoeve van een laadstroom en contactpolen ten behoeve 
van een informatiesignaal of een aanstuursignaal. Voorde
len hiervan zijn in het bovenstaande aangeduid.

Ten behoeve van een betrouwbare plaatsing van de 
cassette omvat de rijwielconnector geleidemiddelen voor 
het geleiden en/of centreren van het respectieve con
nectorcontact tijdens het onderling verbinden van een het 
respectieve cassettecontact en connectorcontact. Bijvoor
beeld bij het inschuiven van de cassette in een buisele
ment zijn deze geleidemiddelen functioneel bij het zoge
naamde 'zoeken'’ van de contacten. Voorts verschaffende ge
leidemiddelen een onderlinge stevigheid terwijl de rij- 
wielconnector en de respectieve cassette in een onderlinge 
verbinding, ofwel gebruikspositie, zijn gerangschikt.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm om
vatten de contacten pencontacten of balcontacten.
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De onderlinge maatvoering van de rijwielconnector 
en tenminste een eerste buiselement is bij verdere voor
keur zodanig dat de rijwielconnector door dit buiselement 
doorvoerbaar is. Deze maatregel verschaft een voordeel bij 
het aanbrengen of monteren van de rijwielconnector in een 
buiselement of in een overgang tussen twee aanliggende 
buiselementen.

Bij verdere voorkeur is hierbij de rijwielconnec
tor door dit eerste buiselement brengbaar naar een koppe
ling of bocht tussen dit buiselement en een tweede buis
element voor rangschikking ter plaatse van deze koppeling 
of bocht ten behoeve van het verschaffen van een con- 
nectorverbinding tussen het eerste buiselement en het 
tweede buiselement middels rijwielconnector. Hierdoor 
wordt specifiek de verbinding tussen twee aanliggende bui
selementen gerealiseerd.

Ten behoeve van een verbinding tussen de bovenbuis 
en de onderbuis is bij verdere voorkeur het eerste casset
tecontact functioneel rangschikbaar in de bovenbuis van 
het rijwiel, en het tweede cassettecontact functioneel 
rangschikbaar in de onderbuis van het rijwiel. Het is 
hierbij voorzien dat de onderlinge rangschikking ook omge
keerd uitvoerbaar is, bijvoorbeeld voor het rangschikken 
van een accu in de bovenbuis en een besturingeenheid in de 
onderbuis.

Ten behoeve van een stabiele bevestiging omvat het 
rijwiel bij verdere voorkeur bevestigingsmiddelen voor het 
bevestigen van de rijwielconnector in een functionele po
sitie. Een dergelijke stabiele bevestiging geeft als voor
deel dat een connectorcontact op een geschikte positie ge
fixeerd kan worden voor het ontvangen van een cassettecon
tact .
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Ten behoeve van montage in het buiselement zijn de 
bevestigingsmiddelen zodanig gerangschikt dat deze bedien- 
baar zijn vanaf de onderzijde en/of de bovenzijde van de 
stuurhuis. Hiertoe is bij voorkeur een schroefverbinding 
voorzien met een schroefdraad in of aan de bevestigings
middelen zoals aan de brug van de rijwielconnector.

Voorts zijn bij verdere voorkeur het eerste en het 
tweede cassettecontact elk ingericht voor een respectieve 
verbindingsfunctie, of waarbij het eerste en de tweede 
cassettecontact identiek zijn. Afhankelijk van de toepas
sing vinden hiertoe cassettes met identieke connectoren 
toepassing of cassettes met twee verschillende functies, 
zoals een voor een besturingeenheid, en een voor een bat
terij .

Bij verdere voorkeur hebben een buiselement met 
een daarin rangschikbare rijwielcassette een onderlinge 
geleidingsvorm zodat de cassette alleen in het buiselement 
rangschikbaar is in een oriëntatie passend bij aansluiting 
vinden tussen het cassettecontact en het connectorcontact. 
Hierdoor wordt steeds op voordelige wijze een geschikte 
oriëntatie tussen een het cassettecontact en het con
nectorcontact gerealiseerd.

Een verder aspect volgens de onderhavige uitvin
ding betreft een rijwielconnector volgens de onderhavige 
uitvinding voor een rijwiel volgens de onderhavige uitvin
ding, omvattende:

- een eerste connectorcontact, omvattende een aan
tal contactpolen, voor verbinden met het eerste cassette
contact,

- tenminste een uitvoercontact voor verbinden met 
een respectief deelsysteem,
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- waarbij de rijwielconnector rangschikbaar is in 
het respectieve eerste buiselement van het buizensamen- 
stel.

Een dergelijk aspect verschaft voordelen als aan
geduid aan de hand van het voorgaande aspect.

Volgens een eerste voorkeursuitvoeringsvorm omvat 
een dergelijke rijwielconnector:

- een tweede connectorcontact, omvattende een aan
tal tweede contactpolen, voor verbinden met het tweede 
cassettecontact,

- een aantal poolverbinders, zoals omvattende dra
den, voor verbinden van tenminste een deel van het aantal 
eerste contactpolen van het eerste cassettecontact met 
tenminste een deel van het aantal tweede contactpolen van 
het tweede connectorcontact.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat 
een dergelijke rijwielconnector een brugelement voor het 
onderling verbinden van het eerste connectorcontact met 
het tweede connectorcontact, bij voorkeur ten behoeve van 
het verschaffen van een onderlinge oriëntatie.

Een verder aspect volgens de onderhavige uitvin
ding betreft een rijwielcassette volgens de onderhavige 
uitvinding voor een rijwiel volgens de onderhavige uitvin
ding voor het houden van tenminste een eerste van een aan
tal deelsystemen, zoals een besturingeenheid, van het rij
wiel voor verschaffen van een respectieve functie aan het 
rijwiel, waarbij de eerste rijwielcassette:

- rangschikbaar is in tenminste een eerste buis
element van het buizensamenstel,

- een eerste cassettecontact, omvattende een 
aantal contactpolen, omvat dat intern in de eerste rij- 
wielcassette koppelbaar is met de tenminste eerste van het 
aantal deelsystemen.
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Een verdere voorkeursuitvoeringsvorm betreft een
dergelijke rijwielcassette waarbij de rijwielcassette:

- rangschikbaar is in tenminste een tweede buis- 
element van het buizensamenstel,

- een tweede cassettecontact, omvattende een aan
tal contactpolen, omvat dat intern in de tweede rijwiel- 
cassette koppelbaar is met tenminste een verdere van het 
aantal deelsystemen.

Een verder aspect van de uitvinding betreft een 
rijwiel omvattende een frame volgens de onderhavige uit
vinding. Dit aspect kent soortgelijke voordelen als in het 
bovenstaande beschreven aan de hand van het voorgaande as
pect .

Verdere voordelen, kenmerken en details van de on
derhavige uitvinding zullen in het navolgende in groter 
detail worden beschreven aan de hand van een of meerdere 
voorkeursuitvoeringsvormen onder verwijzing naar de aange
hechte figuren. Soortgelijke doch niet noodzakelijkerwijs 
identieke onderdelen van verschillende voorkeursuitvoe
ringsvormen zijn aangeduid met dezelfde verwijzingscij- 
f ers.

Fig. 1 betreft een schematische weergave in zij
aanzicht van een eerste voorkeursuitvoeringsvorm volgens 
de onderhavige uitvinding.

Fig. 2 betreft een schematische weergave in zij
aanzicht van een verdere voorkeursuitvoeringsvorm volgens 
de onderhavige uitvinding.

Figs. 3-14 betreffende verdere schematische 
weergaven.

Fig. 15 betreft een drietal schematische weergaven 
in zijaanzicht van een verdere voorkeursuitvoeringsvorm 
volgens de onderhavige uitvinding. Fig. 4 betreft een ver
dere schematische weergave.
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Fig. 16 betreft een schematische weergave in zij
aanzicht van een verdere voorkeursuitvoeringsvorm.

Fig. 17 betreft een schematische weergave van een 
detail van de voorkeursuitvoeringsvorm volgens figuur 15 
in perspectief.

Fig. 18 betreft een schematische weergave van een 
verdere voorkeursuitvoeringsvorm in perspectief.

Een eerste voorkeursuitvoeringsvorm volgens de on
derhavige uitvinding betreft een frame 1. Dit frame omvat 
een buisconstructie omvattende een onderbuis 3, een boven
buis 2, een balhoofdbuis 4 en een zadelbuis 5, alsmede een 
onderachtervork 6 en een bovenachtervork 7.

De buizen zijn bij voorkeur aan elkaar gelast en 
betreffen bijvoorbeeld aluminiumbuizen die elkaar zijn ge
last middels aluminium lassen. Hierbij worden buiskruisin- 
gen gevormd waar de buizen elkaar kruisen en aan elkaar 
gelast zijn. De buiskruising 10 wordt gevormd door de bo
venbuis met de zadelbuis. De buiskruising 8 wordt gevormd 
door de bovenbuis met de onderbuis. De buiskruising 9 
wordt gevormd door de balhoofdbuis met de bovenbuis. De 
buiskruising 11 wordt gevormd door de zadelbuis met de on
derbuis. De buiskruising 12 wordt gevormd door de bal
hoofdbuis met de onderbuis. De benaming onderbuis is geko
zen op basis van de historie van het benoemen van buizen 
van een in hoofdzaak driehoekig frame. De onderhavige uit
vinding betreft een frame omvattende een X vorm waarbij de 
X wordt gevormd door de onderbuis en de bovenbuis. Het is 
een belangrijk doel van de X vorm een onderbuis te laten 
uitstrekken tot boven de bovenbuis teneinde een relatief 
lange onderbuis te verschaffen voor het daarin kunnen op
nemen van een relatief lange accu. Verdere doelen en voor
delen zijn in het bovenstaande beschreven.
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Hiertoe wordt ter plaatse van een buiskruising het 
materiaal van een buis verwijderd zodat het zich niet uit
strekt in de binnenruimte van de buiskruising. Hierdoor 
kan bijvoorbeeld een accupakket worden ingeschoven in de 
buis terwijl deze niet wordt belemmerd door een kruisende 
buis ter plaatse van een buiskruising. Het verschaffen van 
een dergelijke onbelemmerde doorvoer is niet noodzakelijk 
bij alle buiskruisingen. In vele voorkeursuitvoeringsvor
men loopt de onderbuis door ter plaatse van de buiskrui
sing met de bovenbuis. Hierdoor wordt een zekere stevig
heid van de onderbuis in stand gehouden ter plaatse van de 
buiskruising met de bovenbuis.

Een accupakket 31 bevindt zich in Fig. 1 in de on
derbuis 3. Het accupakket heeft een lengte die veel groter 
is dan wanneer de onderbuis zich slechts zou uitstrekken 
van boven de trapasbuis 32 naar de onderzijde van de bo
venbuis 2 .

Bijvoorbeeld onder toepassing van een rijwiel met 
relatief kleine wielen, zoals 24 inch, 22 inch, 20 inch, 
18 inch, 16 inch wordt hiermee gerealiseerd dat de boven
buis op relatief geringe afstand van de bovenzijde van de 
wielen kan worden gerangschikt in het frame. Hierdoor wor
den voordelen van de damesfiets verschaft aan een frame 
volgens een herenfietsontwerp met een zich horizontaal 
uitstrekkende doorlopende bovenbuis.

In de bovenbuis is een connectorsamenstel 21 ge
rangschikt in het deel van de bovenbuis tussen de onder
buis en de balhoofdbuis. Connectoropeningen bevinden zich 
ter plaatse van een opening 22 aan de onderzijde van de 
bovenbuis. Verdere componenten die zijn gerangschikt in de 
bovenbuis betreffen een boordcomputer 24 en een batterij- 
beheersysteem 23. Aan de achterzijde is een achterlamp 26 
bevestigd en aan de voorzijde is een voorlamp 25 beves
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tigd. De verschillende componenten die zijn gerangschikt 
in de bovenhuis zijn onderling verbonden middels kabels 
17, 18. Kabel 18 dient voor het verbinden van de accu met 
de aandrijfmotor 8 die is gerangschikt in het voorwiel en 
derhalve wordt geleid door de balhoofdbuis.

Ten behoeve van het doorvoeren van de kabel door 
de bovenbuis langs de onderbuis en/of langs het accupakket 
is voorzien in een aantal alternatieve doorvoeropeningen.

Getoond zijn in de verdikking 51 (Fig. 6) van de 
bovenbuis ter plaatse van de buiskruising hierdoor wordt 
het mogelijk de kabel buiten de onderbuis er langs te ge
leiden. Op alternatieve wijze is een uitneming 54 (Fig. 3) 
van materiaal in de onderbuis getoond aan één of beide 
zijden daarvan. Een uitneming 54 aan beide zijden van de 
onderbuis wordt gerealiseerd door het verschaffen van een 
doorboring vormende de uitneming. Hierdoor kan aan weers
zijden van de onderbuis door de bovenbuis een kabel worden 
doorgevoerd. Een combinatie van de verdikking 51 met de 
uitneming 54 verschaft vanzelfsprekend relatief meer ruim
te voor het doorvoeren van kabels.

Op alternatieve wijze is het mogelijk de onderbuis 
dikker te maken dan de bovenbuis. In dat geval wordt de 
verdikking 51 in de onderbuis gerealiseerd en wordt de 
uitneming in de bovenbuis gerealiseerd die in dat geval 
door de onderbuis wordt gevoerd ter plaatse van de buis
kruising .

Voorts is voorzien dat een dooropening in de leng
terichting van de bovenbuis wordt gerealiseerd in de on
derbuis. Doorgaan dergelijke dooropening zijn kabels door- 
voerbare.

Op alternatieve wijze is het mogelijk om beide 
buizen ter plaatse van een buiskruising te voorzien van 
een verdikking 51. Hierdoor wordt de volledige ruimte bin-
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nen de buiskruising vergroot waardoor het doorvoeren van
kabels langs bijvoorbeeld een door de buiskruising gerang
schikt accupakket realiseerbaar is.

In de verschillende voorkeursuitvoeringsvormen 
zijn in de figuren 6 - 14 in zowel zijaanzicht als boven
aanzicht getoond in de varianten van een even dikke onder
buis en bovenbuis, een dikkere bovenbuis dan onderbuis en 
een dikkere onderbuis dan bovenbuis.

In figuur 15 is een frame getoond omvattende een 
rijwielconnector 90 voor rangschikking in een overgang 
tussen een bovenbuis 2 en een onderbuis 3 ter plaatse van 
de stuurhuis 4. De rijwielconnector 90 omvat een eerste 
connectorcontact 91 en een tweede connectorcontact 92. Het 
eerste connectorcontact 91 dient voor verbinden met een 
cassette 23' voor rangschikken daarvan in de bovenbuis 2. 
Het tweede connectorcontact 92 dient voor verbinden met 
een cassette 31' voor rangschikken daarvan in onderbuis 3.

De bovenbuiscassette 23' omvat een cassettecontact 
91' voor verbinden met connectorcontact 91. De onder- 
buiscassette 31 omvat een cassettecontact (niet getoond) 
voor overeenkomstig verbinden met connectorcontact 92.

De onderbuiscassette omvat een batterij of accu 
voor daarmee aandrijven van het rijwiel middels een elek
tromotor. Voorts omvat de onderbuiscassette een batterij- 
beheersysteem voor het optimaal laden en ontladen van de 
batterij tijdens gebruik daarvan en tijdens opladen daar
van .

De bovenbuiscassette 23' omvat een besturingeen- 
heid voor aansturen van of gemeenschappelijk functioneren 
met verschillende deelsystemen van het rijwiel, zoals een 
aandrijfmotor of een sensor daarin, slot met een sensor en 
of solenoïde daarin, bel of toeter functie, belknop of 
toeterknop, en of een toerenteller. De pennen van con-
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nectorcontact 91 en connectorcontact 92 hebben een functie
als volgt.

Polen 40 verschaffen vermogen aan een driefasenmo- 
tor. Polen 41 betreft de negatieve pool van de batterij. 
De polen 42 betreffen de positieve pool van de batterij. 
De pool 50 betreffen de pool voor opladen van de batterij, 
alsmede de polen 51 en 52. De pool 53 betreft een TX pool 
voor communicatie met de batterij. De pool 54 betreft een 
RX pool voor communicatie met de batterij. De pool 55 be
treft een aardepool voor de batterij. De pool 56 betreft 
een 5 volt VCC voor de batterij. De polen 57, 58 verbinden 
met de belknop. De polen 59, 60 verbinden met een boost- 
knop voor het verhogen van motorvermogen van de aandrijf- 
motor van het rijwiel. De polen 61, 62, 63 verbinden met 
een hall sensor van de Motor. De polen 64, 65 verbinden
met een motor van een verder deelsysteem. De pool 66 ver
bind met een temperatuursensor van de motor. De polen 67, 
68, 69 zijn vooralsnog leeg. De polen 70, 71, 72, 73 ver
binden met een rijwielslot, een solenoïde en een sensor- 
schakelaar daarvan. De polen 74, 75, 76, 77 verbinden met 
een hall sensor van een toerenteller van de trapas. De 
pool 78 verbind met een aarde van de toerenteller van de 
trapas. De polen 80, 81 verbinden met het voorlicht van 
het rijwiel.

Hiermee zijn voorbeelden aangegeven van de verbin
dingen van de polen van de connectorcontacten. Het kopse 
einde van de bovenbuiscassette 23' omvat het cassettecon
tact 61' daarvan. Het cassettecontact 9' omvat polen of 
pennen in overeenstemming met de polen als beschreven bij 
de connectorcontact een volgens Fig. 2. Ook de onder- 
buiscassette omvat polen in overeenstemming met de polen 
van het overeenstemmende connectorcontact.
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Hierdoor wordt het volgens de onderhavige uitvin
ding mogelijk om een cassette eenvoudig te plaatsen en/of 
te vervangen door deze in te respectieve buis te schuiven 
tot dat de contacten onderlinge verbinding zijn of daarin 
op correcte wijze zijn ingestoken. Hierdoor wordt op voor
delige wijze gerealiseerd dat alle deelsystemen middels 
een enkele verbindinghandeling zijn verbonden met de cas
sette, de deelsystemen daarin en/of de centrale aansturing 
van het rijwiel in de bovenbuiscassette. Evenzeer is voor
zien dat de functies van de cassette dus omgekeerd worden 
toegepast zodat de batterij in de bovenbuis is of de be- 
sturingeenheid in de onderbuis. Voorts is voorzien dat een 
dergelijke rijwielconnector enkelzijdig is uitgevoerd voor 
de variant dat slechts een onderbuiscassette of een boven
buiscassette is toegepast in het rijwiel. Dit is bijvoor
beeld in het geval een rijwiel beschikt over een be- 
sturingeenheid, maar bijvoorbeeld niet beschikt over een 
aandrijfmotor met daarbij behorende batterij of accu.

De connector is voorzien van geleiderand 94, 94' 
voor het geleiden van ribben 93, 93' van het kopse einden
van de cassette ofwel van het cassettecontact. Hierdoor 
wordt gerealiseerd dat aandrukken van de cassette zodat de 
polen contact met elkaar maken slechts kan worden uitge
voerd wanneer de onderlinge oriëntatie voldoende nauwkeu
rig is. Ook wordt hierdoor een 'zoekende' functie ver
schaft ten behoeve van het correct insteken van de contac
ten van de cassette in de contacten van de rijwielconnec
tor en vice versa, afhankelijk van de oriëntatie van de 
man/vrouwverbindingen die omkeerbaar zijn voorzien.

Voorts is getoond hoe de rijwielconnector wordt 
ingebracht in het frame (Fig. 5). De rijwielconnector 
wordt vanaf de onderzijde de onderbuis ingebracht en om
hoog bewogen tot aan de overgang tussen de onderbuis en de 
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bovenbuis waar deze wordt bevestigd middels schroefbeves- 
tiging 97. Na de eenvoudige bevestigingshandeling middels 
de schroefbevestigingen is de connector gereed voor ont
vangen van de respectieve cassette contacten. De schroef- 
bevestiging is op voordelige wijze realiseerbaar middels 
de bovenste opening 98 en de onderste opening 98' van de 
stuurhuis 4.

Ten behoeve van de onderlinge oriëntatie van de 
connectorcontacten is voorzien in een brug 26 waaraan de 
connectorcontacten zijn bevestigd. Voorts is de brug voor
zien van een schroefdraad ten behoeve van de schroefbeves
tigingen 97 .

Ten behoeve van verbinden van de connectorcontac
ten met de deelsystemen buiten de bovenbuiscassette en de 
onderbuiscassette is voorzien in draden die zich uitstrek
ken vanaf de respectieve polen naar de respectieve deel
systemen .

Buiskruising voor twee buizen van een buiscon
structie van een frame voor bij voorkeur een rijwiel om
vattende twee elkaar kruisende buizen, waarbij ofwel ten 
minste een van de elkaar kruisende buizen, bij voorkeur de 
dunnere, is voorzien van een opening voor het vormen van 
een doorvoer door deze opening in de lengterichting van de 
dikkere buis, ofwel ten minste een van de beide buizen ter 
plaatse van de buiskruising is voorzien van een verdik
king, expansie, verwijding of opzwelling. Buiskruising 
volgens de vorige zin omvattende enige maatregel volgens 
deze beschrijving en of de aangehechte conclusies daarvan.

In het voorgaande is de onderhavige uitvinding be
schreven aan de hand van enkele voorkeursuitvoeringsvor
men. Verschillende aspecten van verschillende uitvoeringen 
worden beschreven geacht in combinatie met elkaar waarbij 
alle combinaties die bij lezing door een vakman van het 
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vakgebied op basis van dit document door een vakman binnen 
het begrip van de uitvinding vallen beschouwd worden te 
zijn meegelezen. Deze voorkeursuitvoeringsvormen zijn niet 
beperkend voor de beschermingsomvang van dit document. De

5 gevraagde rechten worden bepaald in de aangehechte conclu
sies.

•f: je
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CONCLUSIES

1. Frame voor een rijwiel omvattende een buiscon- 
structie voor het verschaffen van bevestigingsmogelijkhe- 
den voor verdere onderdelen van het voertuig, zoals een 
stuurpen, een zadelpen en bevestigingsmiddelen voor een 
achterwiel, de buisconstructie omvattende:

- een bovenbuis, zich in hoofdzaak uitstrekkende 
in horizontale richting,

- een zadelbuis, zich neerwaarts uitstrekkende 
vanaf een buiskruising met de bovenbuis, vanaf een beves
tiging aan de bovenbuis aan een in hoofdzaak achterzijde 
daarvan,

- een onderbuis, zich uitstrekkende vanaf een 
buiskruising met de zadelbuis aan in hoofdzaak een onder
zijde van de zadelbuis richting een bevestiging aan de bo
venbuis voorwaarts gerangschikt ten opzichte van de beves
tiging van de zadelbuis aan de bovenbuis,

- een balhoofdbuis gerangschikt onder een hoek 
middels een buiskruising bevestigd aan de bovenbuis,

- waarbij de onderbuis zich uitstrekt tot een 
vooraf bepaalde afstand boven de bovenzijde van de boven
buis, de bovenbuis kruisende bij een buiskruising, en 
waarbij de balhoofdbuis boven de bovenbuis is bevestigd 
aan de onderbuis.

2. Frame voor een rijwiel volgens conclusie 1 
waarbij de onderbuis is ingericht voor het ontvangen van 
een aandrijfaccu voor het verschaffen van energie aan aan- 
drijfmotor van het rijwiel, waarbij bij voorkeur de aan
drijf accu zich de bovenbuis kruisend uitstrekt.
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3. Frame voor een rijwiel volgens conclusie 1 of 
conclusie 2, waarbij het inwendige van de onderbuis een 
doorlopende ontvangruimte, bij voorkeur zich uitstrekkende 
vanaf een toegangopening aan de onderzijde van de onder
buis, definieert voor het in deze ontvangruimte ontvangen 
van ten minste een nutscomponent ten behoeve van het ver
schaffen van een functie aan het rijwiel.

4. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de achterzijde van de bovenbuis een 
ontvangruimte definieert zich uitstrekkende vanaf een toe- 
gangopening aan de achterzijde daarvan.

5. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de voorzijde van de bovenbuis een ont
vangruimte definieert zich uitstrekkende vanaf een toe- 
gangopening aan de voorzijde daarvan.

6. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij een aandrijfaccu geschikt voor het le
veren van energie aan een aandrijfmotor van het rijwiel 
rangschikbaar is, of gerangschikt is, in de onderbuis.

7. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de trapasbuis is gerangschikt aan de 
voorzijde en/of aan de onderzijde van de onderbuis.

8. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de bovenbuis dikker is dan de onderbuis 
en waarbij in de buiskruising tussen de bovenbuis en de 
onderbuis de onderbuis zich uitstrekt door de bovenbuis.
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9. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de onderbuis dikker is dan de bovenbuis 
en waarbij in de buiskruising tussen de bovenbuis en de 
onderbuis de bovenbuis zich uitstrekt door de onderbuis.

10. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de bovenbuis, bij voorkeur ter plaatse 
van de buiskruising met de onderbuis, is voorzien van een 
verdikking, expansie, verwijding of opzwelling.

11. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de onderbuis, bij voorkeur ter plaatse 
van de buiskruising met de bovenbuis, is voorzien van een 
verdikking, expansie, verwijding of opzwelling.

12. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij in een buiskruising, de dunnere buis is 
voorzien van een opening voor het vormen van een doorvoer 
door deze opening in de lengterichting van de dikkere 
buis.

13. Frame volgens conclusie 12 waarbij de opening 
in de dunnere buis is vervaardigd middels een, bij voor
keur overdwarse, doorboring of middels een in uitneming 
van materiaal uit de wand van de dunnere buis.

14. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij in de buiskruising tussen de bovenbuis 
en de balhoofdbuis een doorvoer, zoals een opening is voor 
het doorvoeren van een kabel, zoals de energietoevoer ka
bel voor de aandrijfmotor.
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15. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de bovenbuis een verdieping of uitspa
ring omvat voor het daarin, bij voorkeur in hoofdzaak op
pervlakte uitgelijnd (flush) met het oppervlak van de bo
venbuis rangschikken van een nutscomponent, zoals een be
dieningspaneel of beeldscherm.

16. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de bovenbuis een vlakoppervlak kent 
voor daaraan, op of in rangschikken van een nutscomponent, 
zoals een bedieningspaneel of beeldscherm.

17. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de onderbuis een accessoirehuis is die 
is ingericht voor het daarin rangschikken van deelsystemen 
van het voertuig

18. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de bovenbuis een accessoirehuis is die 
is ingericht voor het daarin rangschikken van deelsystemen 
van het voertuig voor het verschaffen van additionele 
functionaliteit aan het voertuig

19. Frame volgens een of meer van de voorgaande 
conclusies waarbij de bovenbuis zich uitstrekt ten opzich
te van de horizontaal onder een hoek van maximaal 20°, bij 
verdere voorkeur maximaal 15°, bij verdere voorkeur maxi
maal 10°, bij verdere voorkeur maximaal 5°.

20. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies omvattende een rijwielconnector voor verbinden met 
een eerste cassettecontact van een eerste rijwielcassette, 
de rijwielconnector omvattende:
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- een eerste connectorcontact, omvattende een 
aantal contactpolen, voor verbinden met het eerste casset
tecontact,

- tenminste een uitvoercontact voor verbinden 
met een respectief deelsysteem,

- waarbij de rijwielconnector rangschikbaar is in het 
respectieve eerste buiselement van het buizensamenstel.

21. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies omvattende de rijwielconnector voor verbinden met 
het eerste en een tweede cassettecontact van de eerste
rijwielcassette en een tweede rijwielcassette, de rijwiel- 
connector omvattende:

- een tweede connectorcontact, omvattende een 
aantal tweede contactpolen, voor verbinden met het tweede 
cassettecontact,

- een aantal poolverbinders, zoals omvattende 
draden, voor verbinden van tenminste een deel van het aan
tal eerste contactpolen van het eerste cassettecontact met 
tenminste een deel van het aantal tweede contactpolen van 
het tweede connectorcontact.

22. Frame volgens conclusie 21 omvattende een pool- 
verbinderhuis voor beschermen van tenminste een aantal van 
het aantal poolverbinders, bij voorkeur deel uitmakend van 
de rijwielconnector.

23. Frame volgens conclusie 21 of 22 waarbij de rij- 
wielconnector een brugelement omvat voor het onderling 
verbinden van het eerste connectorcontact met het tweede 
connectorcontact, bij voorkeur ten behoeve van het ver
schaffen van een onderling oriëntatie.
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24. Frame volgens een of meer van de voorgaande con
clusies 21 - 23 waarbij het eerste connectorcontact en/of 
het tweede connectorcontact contactpolen omvat ten behoeve 
van het overbrengen van een laadstroom aan een batterij 
en/of een aandrijfstroom aan een aandrijfmotor van het 
rijwiel.

25. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies 21 - 24 waarbij het eerste connectorcontact en/of 
het tweede connectorcontact contactpolen omvat ten behoeve 
van het overbrengen van een informatiesignaal of een aan- 
stuursignaal vanaf een deelsysteem of naar een deelsys
teem.

26. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies 24 - 25 omvattende combinatie van contactpolen ten 
behoeve van een laadstroom en contactpolen ten behoeve van 
een informatiesignaal of een aanstuursignaal.

27. Frame volgens een of meer van de voorgaande con
clusies waarbij de rijwielconnector geleidemiddelen omvat 
voor het geleiden en/of centreren van het respectieve con
nectorcontact tijdens het onderling verbinden van een het 
respectieve cassettecontact en connectorcontact.

28. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies waarbij de contacten pencontacten of balcontacten 
omvatten.

29. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies waarbij de onderlinge maatvoering van de rijwiel- 
connector en tenminste een eerste buiselement zodanig is 
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dat de rijwielconnector door dit buiselement doorvoerbaar 
is.

30. Frame volgens conclusie 29 waarbij de rijwielcon- 
nector door dit eerste buiselement brengbaar is naar een 
koppeling of bocht tussen dit buiselement en een tweede 
buiselement voor rangschikking ter plaatse van deze koppe
ling of bocht ten behoeve van het verschaffen van een con- 
nectorverbinding tussen het eerste buiselement en het 
tweede buiselement middels rijwielconnector.

31. Frame volgens een of meer van de voorgaande con
clusies 21 - 30 waarbij het eerste cassettecontact functi
oneel rangschikbaar is in de bovenbuis van het rijwiel, en 
waarbij het tweede cassettecontact functioneel rangschik
baar is in de onderbuis van het rijwiel.

32. Frame volgens een of meer van de voorgaande con
clusies 21 - 31 omvattende bevestigingsmiddelen voor het 
bevestigen van de rijwielconnector in een functionele po
sitie.

33. Frame volgens conclusie 32 waarbij de bevesti
gingsmiddelen zodanig zijn gerangschikt dat deze bedien- 
baar zijn vanaf de onderzijde en of de bovenzijde van de 
stuurhuis.

34. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies 21 - 33 waarbij het eerste en het tweede cassette
contact elk zijn ingericht voor een respectieve verbin
dingsfunctie, of waarbij het eerste en de tweede cassette
contact identiek zijn.
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35. Frame volgens één of meer van de voorgaande con
clusies waarbij een buiselement met daarin rangschikbare 
rijwielcassette een onderlinge geleidingsvorm hebben zodat 
de cassette alleen in het buiselement rangschikbaar is in 
een oriëntatie passend bij aansluiting vinden tussen het 
cassettecontact en het connectorcontact.

36. Rijwielconnector volgens één of meer van de voor
gaande conclusies 20 - 35 voor een rijwiel volgens één of 
meer van de voorgaande conclusies, omvattende:

- een eerste connectorcontact, omvattende een aantal 
contactpolen, voor verbinden met het eerste cassettecon
tact,

- tenminste een uitvoercontact voor verbinden met een 
respectief deelsysteem,

- waarbij de rijwielconnector rangschikbaar is in het 
respectieve eerste buiselement van het buizensamenstel.

37. Rijwielconnector volgens conclusie 35 omvattende:
- een tweede connectorcontact, omvattende een aantal 

tweede contactpolen, voor verbinden met het tweede casset
tecontact,

- een aantal poolverbinders, zoals omvattende draden, 
voor verbinden van tenminste een deel van het aantal eer
ste contactpolen van het eerste cassettecontact met ten
minste een deel van het aantal tweede contactpolen van het 
tweede connectorcontact.

38. Rijwielconnector volgens conclusie 36 of 37 om
vattende een brugelement voor het onderling verbinden van 
het eerste connectorcontact met het tweede connectorcon
tact, bij voorkeur ten behoeve van het verschaffen van een 
onderlinge oriëntatie.
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39. Rijwielcassette voor het houden van tenminste een 
eerste van een aantal deelsystemen, zoals een besturing- 
eenheid, van het rijwiel voor verschaffen van een respec
tieve functie aan het rijwiel, waarbij de eerste rijwiel- 
cassette:

- rangschikbaar is in tenminste een eerste buis
element van het buizensamenstel,

- een eerste cassettecontact, omvattende een 
aantal contactpolen, omvat dat intern in de eerste rij- 
wielcassette koppelbaar is met de tenminste eerste van het 
aantal deelsystemen.

40. Rijwielcassette volgens conclusie 39, waarbij de 
rijwielcassette:

- rangschikbaar is in tenminste een tweede buisele
ment van het buizensamenstel,

- een tweede cassettecontact, omvattende een aan
tal contactpolen, omvat dat intern in de tweede rijwiel- 
cassette koppelbaar is met tenminste een verdere van het 
aantal deelsystemen.

41. Rijwiel omvattende een frame volgens een of 
meer van de voorgaande conclusies 1-38 en/of een rij- 
wielcassette volgens conclusie 39 of 40.

■Je Tk Ά*
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De onderhavige uitvinding betreft een frame voor 
een rijwiel omvattende een buisconstructie voor het ver
schaffen van bevestigingsmogelijkheden voor verdere onder
delen van het voertuig, zoals een stuurpen, een zadelpen 
en bevestigingsmiddelen voor een achterwiel, de buiscon
structie omvattende:

- een bovenbuis, zich in hoofdzaak uitstrekkende 
in horizontale richting,

- een zadelbuis, zich neerwaarts uitstrekkende 
vanaf een buiskruising met de bovenbuis, vanaf een beves
tiging aan de bovenbuis aan een in hoofdzaak achterzijde 
daarvan,

- een onderbuis, zich uitstrekkende vanaf een 
buiskruising met de zadelbuis aan in hoofdzaak een onder
zijde van de zadelbuis richting een bevestiging aan de bo
venbuis voorwaarts gerangschikt ten opzichte van de beves
tiging van de zadelbuis aan de bovenbuis,

- een balhoofdbuis gerangschikt onder een hoek 
middels een buiskruising bevestigd aan de bovenbuis,

- waarbij de onderbuis zich uitstrekt tot een 
vooraf bepaalde afstand boven de bovenzijde van de boven
buis, de bovenbuis kruisende bij een buiskruising, en 
waarbij de balhoofdbuis boven de bovenbuis is bevestigd 
aan de onderbuis.

9c -k 9c 9r
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□e instantie belast me? hst uitroeren van het onderzoek naar de stand van de teohnksk heeft vastgesteid 
dat deae aanvrage meerdere uitvindingen bevat, te weten:

1. conclusies: 1-19

1.1. conclusies: 1-6, 15-18

Bicycle Frame internal Storage

1.2. conclusies:: 7-14, 19

Bicycle Frame Tube Interconnections

2. conclusies: 20-41

Bicycle Electrical Connector and Bicycle Component Cassette

U wordt erop gewezen dat alle uitvindingen genoemd onder punt 1, die 
niet noodzakelijkerwijs verbonden zijn door een gemeenschappelijk 
concept, zonder extra moeite onderzocht konden worden en geen extra 
kosten betaald moesten worden.
Het vooronderzoek werd tot het eerste onderwerp beperkt.
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□ Onderdeel VI

Basis van de schriflelijke opinie
Voorrang
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1, Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de meest recente conclusies ingediend voor aanvang van het 
onderzoek

8. Met betrekking tot nucleotide en.tof aminozuur sequenties die genoemd worden m de aanvraag en relevant 
zijn voor de uitvinding zoals beschreven in de conclusies, is dit onderzoek gedaan op basis van:

a. type materiaal:

O sequentie opsomming

□ tabel met betrekking tot de sequentie lijst

b. vorm van het materiaal:

Ώ op papier

P in elektronische vorm

o. moment van indie ning?éantevering:

O opgenomen in de aan vraag zoals ingediend

□ sarden met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later aaageleverd voor tiet onderzoek

3. □ in geval er meer dan één versie of kopie van een sequentie opsomming of tabel met betrekking op een
sequentie is ingediend of aangeleverd, zijn de benodigde verklaringen ingediend dat de informatie in de 
latere ot additionele kopieën identiek is aan de aanvraag zoais ingediend of niet meer informatie bevatten 
dan de aanvraag zoals oorspronkelijk werd ingediend.

4. Overige opmerkingen:

NL237B iJufy£ööë).
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De vraag of de uitvinding irt de aanvraag nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, wordt niet behandeld in 
deze schriftelijke opinie met betrekking tot:

□ de gehete aanvraag

EJ conclusies 20-41

omdat:

□ deze aanvraag of deze conclusies ·, betrekking hebben op materie waarvoor het niet zinvbi is ëèh 
schriftelijke opinie op te stellen.

□ de beschrijving, figuren of deze conclusies , . zo onduidelijk zijn dat het niet zinvol is een schriftelijke 
opinie op te stelten.

□ deze conclusies . onvoldoende steun vinden in de beschrijving waardoor het niet zinvol is een 
schriftelijke opinie op te stellen.

S geen ortdërzoèk naar de stand van de techniek is uitgevoerd voor deze conclusies 20*41.

□ een zinvolle schriftelijke opinie niet opgesteld kon worden omdat de sequentie opsomming niet beschikbaar 
was in het juiste formaat, of in het geheel met beschikbaar was (WlPÖ 8125).

O een zinvolle schriftelijke opinie niet opgesteid kon worden zonder de tabellen met betrekking tot de 
sequentie opsommingen; of deze tabellen waren niet beschikbaar in elektronische vorm.

□ Zie aparte bladzijde

1. Vastgesteid is dat de octrooiaanvraag betrekking heeft op meer dan één uhwiding.
Zie aparte bladzijde

2. Het onderzoek naar de stand van do techniek is beperkt tot de eerstgenoemde uftvmding in de conclusies en 
betreft:

O alle conclusies

S conclusies (zie meuwheidsrapporti

NL2-37BiJufy£ÖÖë).
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid

1. Verklaring

Nieuwheid 

inventiviteit

Ja: Conclusies 2-6, 12-18
Nee: Conclusies 1,7-11,19

da; Conclusies
Nee: Conclusies 1-19

I rsdustriëte toepasbaarheid Ja: Conclusies T-19
Neë: Conclusies

2. Citaties en toelichting:
Zie aparte bladzijde

Onderdeel Vil Overige gebreken

Dé volgende gebreken in dé vorm of inhoud van dé aanvraag zijn opgemérkt:

Zie aparte bladzijde

Onderdeel VIII Overige opmerkingen

Dé volgende opmerkingen met betrekking tot de duidelijkheid van de conclusies, beschrijving, en figuren, of met 
betrekking tot de vraag of de conclusies nawerkbaar ziin, werden gemaakt

Zie aparte bladzijde

NLWB' ilufyZÖÖë).
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Re (tem IV

Lack of unity of invention

1.1 This Authority considers that the application does not meet the requirements 
of unity of invention and that there are 2 inventions covered by the claims 
indicated as follows:

1.1. 03.1(03:1-6,15-18
Bicycle Frame Internal Storage

1.2. Claims: 7-14, 19
Bicycle Frame Tube Interconnections

2. Claims: 20-41
Bicycle Electrical Connector and Bicycle Component Cassette

12 The reasons for which the inventions are not so linked as to form a single 
general inventive concept, are as follows:

1 3 For the purposes of this non-unity reasoning the prior art is Di DE 10 2010 
035793 A1 which discloses a bicycle frame.

Reference is made to the following document:
DI DE 10 2010 035793 A1 (GROESCHL THOMAS [DE]) 1 March 2012

(2012-03-01)

1.4 £000.34,..01.,..01.5010365.(06.^11.0^10^..(63.(0.^5..0(..01310)...1.:
1.4.1 D1 discloses, in Fig. 1, a frame vooreen rijwiel omvattende een 

buisconstructie voor het verschaffen van bevestigingsmogelsjkhe-denvoor 
verdere onderdelen van het voertuig, zoals een stuurpem een zadelpen en 
bevestigingsmiddelen voor een achterwiel, de buisconstructie omvattende 
(every bicycle frame is suitable for providing attachment points and/or 
attaching other devices):
- een bovenbuis (Oberrohr), zich in hoofdzaak uitstrekkende in horizontale 
richting, - een zadelbuis (between the Oberrohr and the Unterrohr), zich

I S>i " '7 ’ ...St, , eij’i <>pet I
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neerwaarts uitstrekkende vanaf een buiskruising met de bovenbuis 
(Oberrohr), vanaf een bevestiging aan de bovenbuis (Oberrohr) aan een in 
hoofdzaak achterzijde daarvan; - een onderbuis (Unterrohr), zich 
uitstrekkende vanaf een buiskruising met de zadelbuis (between the Oberrohr 
and the Unterrohr) aan in hoofdzaak een onderzijde van de zadelbuis 
(between the Oberrohr and the Unterrohr.) richting een bevestiging aan de 
bovenbuis (Oberrohr) voorwaarts gerangschikt ten opzichte van de 
bevestiging van de zadelbuis (between the Oberrohr and the Unterrohr) aan 
de bovenbuis (Oberrohr),
- een balhoofdbuis (Steurrohr) gerangschikt onder een hoek middels een 
buiskruising bevestigd aan de bovenbuis (Oberrohr),
- waarbij de onderbuis (Unterrohr) zich uitstrekt tot een vooraf bepaalde 
afstand boven de bovenzijde van de bovenbuis (Oberrohr), de bovenbuis 
(Oberrohr) kruisende bij een buiskruising, en waarbij de balhoofdbuis 
(Steuerrohr) boven de bovenbuis (Oberrohr) is bevestigd aan de onderbuis 
(Unterrohr, the claim does not exclude an additional support tube m the form 
of the Stützrohr. So long as the down tube is attached to the head tube above 
the top tube the features of the claimed frame are discloses).

1.4.2 01 thus discloses all of the features of claim 1.
1.4.3 D1 (Fig, 1) also discloses all of the additional features of claims 7, 9,10 (in 

comparison to the portion of the "Unterrohr'' that continues and connects to 
the head tube), and 19.

Thfe.foll.Qwing..^

1.5 Group/lnvention 1.1; Claims 1 and 2 - 5, and 15 - 18
1.5.1 The following features of claim 2 are not known from the prior art of D1:
1.5.2 waarbij de onderbuis is ingericht voor het ontvangen van een aandrijfaccu 

voor het verschaffen van energie aan aandrijfmotor van het rijwiel waarbij bij 
voorkeurde aan-drijf accu zich de bovenbuis kruisend uitstrekt.

1.5.3 Underlying Problem 1.Γ. Where to position a recess, capable of accepting a 
battery or other object, in a bicycle frame.

1 -5.4 Special Technical Feature 1.1: Constructional details of the position of a 
battery, or other storage compartment, within a bicycle frame.
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1 6 Group/lnvention 1.2: Claims 7-14. and 19
1.6.1 The following features of claim 8 are not known from the prior art of ΟΤ
Ι ,6.2 waarbij de bovenbuis d/kker is dan de onderbuis en waarbij in de buiskruising 

tussen de bovenbuis en de onderbuis de ond&rbuis zich uitstrekt door de 
bovenbuis.

1.6.3 Underlying Prblem 1,2: How to connect intersecting bicycle frame tubes 
together

1.6.4 Special Technical Feature 1.2: Constructional details of the interconnections 
between the bicycle frame tubes.

17 Group/lnvention 2i 20, 21 * - 38*  and 39 -41 0 see Re Item Vim

1.7 1 The following features of claim 20 are not known from the prior art of Di:
1.7.2 een rijwielconnector voor verbinden met een eerste cassettecontact van een 

eerste ri/wfe/cassette, de rijwielconnector omvattende:
- een eerste connectorcontact, omvattende een aantal contactpolen, voor 
verbinden met het eerste cassetlecontact,
~ tenminste een uitvoercontact voor verbinden met een respectief 
deelsysteem,
- waarbij de rijwielconnector rangschikbaar is in het respectieve eerste 
buiselement van het buizensamenstet

1.7.3 Underlying Problem 2: How io provide a bicycle with an electrical connector 
and a corresponding electrical bicycle cassette .

1 -7.4 Special Technical Feature 2: Constructional details of a bicycle electrical 
connector and corresponding electrical bicycle cassette.

1.8 Reasoning:
1.8.1 A common concept shared by the above Groups/lnventions 1.1, 1.2, and 2 

could be defined as. improving the frame and component layouV'integration of 
a (an electric) bicycle, however in renospect this concept Is not new with 
respect to the known prior art and D1 and thus not inventive.

1.8.2 The above analysis shows that the Special Technical Features of the various 
groups/inventions are not the same. Furthermore these collection of features 
do not have any relationship with each other due to the following reasons: a 
comparison of the underlying problems, as viewed in the light of the
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description and drawings, shows that the problems to be solved by the 
various groups/inventions are different and have no common/shared technical 
effect, so that the special technical features must be seen to not correspond.

1.8.3 Hence neither the objectively determined underlying problems, nor the 
solutions provided for them via the Special Technical Features, provide a 
basis for establishing a relationship between the named groups/inventions.

1.8.4 Therefore the named groups/inventions cannot be seen to correspond/ 
correlate to an extent that they share a common inventive idea. The 
application does not fulfill the requirements of unity of the invention.

B.e.demV

Reasoned statement with regard to novelty. Inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement

Opinion for Groups 1.1 and 12 (see Re Item IV)

Reference is made to the following documents:
D1 DE 10 2010 035793 Al (GROESCHL THOMAS [DE]) 1 March 2012

(2012-03-01)
D2 DE 10 2011 111504 A1 (GOBAX GMBH [DE]) 28 February 2013

(2013-02-28)
D3 US 5 211 415 A (GASIOROWSKI ROMAN J [US]) 18 May 1993

(1993-05-18)
D4 DE 38 30 961 Al (BTG BIKE TECH SAAK & KELLNER E [DE]) 22

March 1990 (1990-03-22)
2 The present application does not meet the criteria of patentability, because the subject-matter of claim 1 is not new.
2.1 D1 discloses, in Fig. i, a frame voor een rijwiel omvattende een

buisconstruQtie suitable voor het verschaffen van bevestigingsmogelijkhe- 
den voor verdere onderdelen van het voertuig, zoals een stuurpen, een 
zadelpen en bevestigingsmiddelen voor een achterwiel, de buisconstructie 
omvattende (every bicycle frame is suitable for providing attachment points
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and/or attaching other devices):
- een bovenhuis (Oberrohr), zich inhgqfdzaak uitstrekkende in horizontale 
richting; - een zadelbuis (between the Oberrohr and the Unterrohr), zich 
neerwaarts uitstr&kkende vana f een buiskruising met de bovenbuis 
(Oberrohr) , vanaf een bevestiging aan de bovenbuïs (Oberrohr) aan een jq 
hoofdzaak achterzijde daarvan, - een onderbuis (Unterrohr), zich 
uitstrekkende vanaf een buiskruising met de zadelbuis (between the Oberrohr 
and the Unterrohr) aan in hoofdzaak een onderzijde van de zadelbuis 
(between the Oberrohr and the Unterrohr) richting een bevestiging aan de 
bovenbuis (Oberrohr) voorwaarts gerangschikt ten opzichte van de 
bevestiging van de zadelbuis (between the Oberrohr and the Unterrohr) aan 
de bovenbuis (Oberrohr),
- een balhootdbuis (Steurrohr) gerangschikt onder een hoek middels een 
buiskruising bevestigd aan de bovenbuis (Oberrohr).,
- waarbij de onderbuis (Unterrohr) zich uilslrekt lot een vooraf bepaalde 
afstand boven de bovenzijde van de bovenbuis (Oberrohr), de bovenbuis 
(Oberrohr) kruisende bij een buiskruising, en waarbij de balhootdbuis 
(Steuerrohr) boven de bovenbuis (Oberrohr) is bevestigd aan de onderbuis 
(Unterrohr, the ciaim does not exclude an additional support tube in the form 
of the Stützrohr.. So long as the down tube is. attached to the head tube above 
the top tube the features of the claimed frame are discloses).

2.2 D2 - D4 (Fig.) also disclose all of the features of claim 1.
2.3 The subject-matter of claim 1 is not new in light of what is known from 

document D1 - D4.

3 Claims2-6andl5-18
3.1 The features of claims 2 - 6 and 15-18 may be summarised as "including a 

battery or other equipment within a (compartment in) a bicycle frame". This is 
a well known use of bicycle frames, and merely constitutes a constructional 
variant of what is disclosed in D1 - D4 that a person skilled in the art would 
not hesitate to implement without the need for an inventive step starting from 
the prior art of Di - D4. See the further cited prior art for various examples of 
bicycle frames which include batteries and/or other equipment within the 
frame. The skilled person would readily apply these concepts to the frames of 
Di - D4 without needing an inventive step to arrive at the subject matter of
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claims 2-6 and 15 - 18. Claims 2 - 6 and 15 - 18 do not contain any specific 
details of how the various components ot are integrated into the bicycle 
frame, they merely state that components are integrated in the frame.

3.2 The subject-matter of claims 2 6 and 15 - 18 is not inventive in light of what 
is known from document D1 - 04 in combination with the further cited prior 
art.

4.1 D1 (Fig. 1) also discloses all of the additional features of claims 7, 9, 10 (in 
comparison to the portion of the "Unterrohr" that continues and connects to 
the head tube), and 19,

4.2 The additional features of claim 8 are merely a constructional variant of what 
is disclosed in DI that a person skilled in the art would not hesitate te 
implement without the need for an inventive step starting from the prior art of 
01. Claim 8 is merely an inversion of the arrangement of Claim 9 which is 
disclosed in D1.

4.3 The additional features of claim 11 are merely a constructional variant of what 
is disclosed in bl that a person skilled in the art would not hesitate to 
implement without the need for an inventive step starting from the prior art of 
01. This is merely a variation of a thin tube which is inserted through a thicker 
tube by only having a iocal expansion, an inventive step cannot be seen in this configuration.

4.4 The additional features of claims 12-14 are merely a constructional variant of 
what is disclosed in 01 that a person skilled in the art would not hesitate to 
implement without the need for an inventive step starting from the prior art of 
01. Adding holes to the various frame members so that there is an internal 
interconnection between them cannot be seen as inventive. This is well 
known feature in the prior art of bicycles and is often used as a way to lead 
control and electrical cables from one place on the frame to another.

4.5 The subject-matter of claims 7-14 and 19 is either not new or not inventive in 
light of what is known from document 01

4.6 02 - D4 (Fig.) also disclose the features of claims 7 - 14 and 19 or they are 
merely a constructional variant of what is disclosed in 02 - D4 that a person 
skilled in the art would not hesitate to implement without the need for an
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inventive step starting from the prior art of D2 - D4. Ciaims 7-14 and 19 do 
not meet the requirements of novelty and or inventiveness in light of what is 
known from D2 - ©4.

■Reltem..VI.I

Certain defecte in the International application

5 Independent claim 1 is not in the two-part form, which in the present case 
wouid be appropriate, with those features known in combination from the prior
art being placed in the preamble and the remaining features being included in 
the characterising part.

5.1 The features of claims 1 - 41 are not consistently.and.continuo 
provided with reference signs placed in parentheses.

5.2 The same feature should be denoted by the same reference sign throughout 
the application. This requirement is not met in view of the use of reference 
signs 9, 8, 10, 11, and 12 which all refer to a buiskruising, and possibly other 
reference si gns/f eatu res.

5.3 The relevant background art disclosed in D1 - D4 is not mentioned in the 
description, nor is this document identified therein.

HiLliimiVlU

Certain observations on the international application

6 Claims 1 - 41 aie not clear.
6.1 The applicant, is made aware that expressions in device claims starting with 

"voor" are interpreted as "Suitable voor". The features that are preceded by 
the "voor" thus have no limiting effect on the subject-matter of the claim other 
than that the object of the claim should be "suitable voor".

6 2 The applicant is advised that features in the claims preceded by phrases such 
as "zoals" or "bij voorkeur" have no limiting effect on the scope of the claims 
as the phrases denote the optionality of the features.

6.3 The relative term "in hoafdzaak”or similar terms used in at least claim 1 have 
no well·recognized meaning and leave the reader in doubt as to the meaning 
of the technical features to which it refers, thereby rendering the definition ot 
the subject-matter of said claims unclear. As an example it is unclear what is

(separate sDeet'j (July 2ϋύ5> (sheet TV



meant by "in hoofdzaak uitsrekkende in horizontale richting" anything 
extending at 0 - 45 degrees to the horizontal would seem to extend 
substantially in the horizontal direction.

SGHRIFTELIJKE QRNIE 
(APARTE BLADZIJDE)

AAN VRAAG NUMM E R
NL2020841

0.4 The applicant is advised that the features of the claims should be introduced 
the first time they are used in a claim. This occurs for example in claim 7 
where the "trapasbuis'' is not introduced prior to the "trapasbuis" being 
referred to in relation to other features. This is against the requirements of 
clarity. The applicant, should introduce fill of the features in the claims in order 
to overcome this objection, ie when introducing the "trapasbuis" claim 7 
should state "...een trapasbuis..." instead of "...de trapasbuis..."

6.5 The claims and their dependencies introduce combinations of subject matter
which are impossible to manufacture and or achieve, this leads to a lack of 
clarity. For example the features of claim 8 cannot physically be combined 
with the features of claim 9. Claim 8 states "waarbij de bovenbuis dikker is 
dan de onderbuis en waarbij in de buiskruising tussen de bovenbuis en de 
onderbuis de onderbuis zich uitstrekt and claim 9 states
"waarbij de onderbuis dikker is dan de bovenbuis en waarbij in de 
buiskrujsjngjussenpde^
door de onderbuis.". Both conditions cannot exist simultaneously yet claim 9 
may depend on claim 8, leading to a lack of clarity. The dependencies of the 
claims should be amended in such a way that their combined subject matter 
does not lead to a combination of contradictive features.

6.6 Claims 21*,  22, 23, 24, 25, 26, 27*,  28*,  29*,  30*,  31,32, 33, 34, 35*,  36, 37*,  
and 38*  lack clarity, due to their possible claim dependencies. Claims with an 
asterisk may depend on claim 1 without depending on claim 21. Claims 
without an asterisk directly or indirectly must depend on claim 21.

6.7 Claim 21 references a "rijwieiconnector1' and a "eerste rijwielcassette" which 
are first introduced in claim 20. The dependencies of claim 21 (één of meer 
van de voorgaande conclusies) allow claim 21 to not be dependent on claim 
20 (claim 21 may depend directly on any claim between 1 and 19 thereby 
omitting the features of claim 20). Therefore it is possible that the 
'rijwieiconnector' and the "eerste rijwielcassette" would not be previously 
introduced in the subject matter claim 21 (ie claim 1 4- 21). This leads to a lack 
of clarity as the skilled person would not know/be informed as to what the
"rijwielconnectof" and the "eerste rijwielcassette" are or what their features 
are (they are only introduced in claim 20). The dependencies of claim 21
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should be amended so that claim 21 is always dependent on claim 20, which 
introduced the “rijwieiconnectod and the “eerste rijwieicassette,! and their 
features.

6.8 Claim 21 is therefore considered to be solely dependent on claim 20.
6.9 The above argument applies mutatis mutandis to claims 22 - 38. Claims 22 - 

38 may either be dependent on claims 1-19 without being dependent on 
claim 20 (claims with an asterisk) or depend on claim 21 (claims without an 
asterisk) which is not necessarily dependent on claim 20 as explained above. 
For these reasons claims 22 - 38 also fail to meet the requirements of clarity.

6 10 Claims 22 - 38 are therefore considered to be dependent on at. least claim 20 
(ie claims 22 - 38 cannot directly or indirectly depend on any of the claims 1 - 
19 without first being dependent on claim 20).
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CN206107466U - BICYCLE RACK OF FESTIVAL FORMULA BATTERY
IS HIDDEN TO UTENSIL

Transkited: 26-10-2018 12.14 Farnity-id: S6851421 Doc-number: QN.206107466.U

Abstract

The utility mode- relates to a bicycle rack ot festival formula battery is hidden to utensil, including a pipe fitting 
and hidden a setting in the intraductal festivai formula group battery of this pipe fitting, the cavity of this pipe 
fitting inside forms the mouth of substituting that an accommodation space qieyu pipe shaft was equipped with 
an intercommunication accommodation space, and this section formula group battery' includes that each ceil 
cart substitute the moult» inrotrgh ibis with commentaries on classics pendulum mode and put into this 
accommodation spatie and fix a position in order can change the ceil that ths pendulum mode links according 
to the preface more than two. The utility model discloses utilize the design of festival formula group battery, 
cari the basis that keep frame appearance and structural strength down, will save the formula group battery 
and hide and instaff in the pipe fitting of frame, possess that loading and unloading are simple and convenient 
quick, the battery installation is firm and avoid the battery to receiv'd efficiency such as collision and pfoiriofe 
effective each item technical problem who solves present battery mounting structure existence.

Description

[0001} Abstract Ths present invenlion resales to a bicycle frame with a hidden cell battery, comprising a tube member 
and a node battery pack sudder? in the tubs tube, the hollow interior o*  the tube member forming an 
accommodation space and in. the tube The battery pack includes two or more battery caffs connected in 
sequence in a swingable manner, and each of the battery ceils can be inserted into the capacitor through the 
swing pórt in a swinging manner Position the space The utility model utilizes the design of the throttle battery 
pack, arid tian hide the throttle battery pack in the pipe fitting of the frame under the condition of maintaining 
the outer shape end structural strength of the frame, and has the advantages of convenient loading and 
unloading, stabfe battery installation and avoiding the battery. The effects such as collisions are enhanced, 
and various technical problems existing in the existing battery installation structure are effectively solved.

(0ÖÖ2J Bicycle frame with hidden ceil battery

/0003/ Technical field

(0004/ The utility model relates to a frame Of an electric bicyeie or dh electric bicycle,: in particular to a bicycle frame - 
with a hidden node battery.

/0035/ Background technique

[ΟΟΟϋί With the prevalence of sports and environmental protection in recent years, bicycles have gradually become 
the first choice for the public to take into account both sports and environmental protection. The rise of electric 
bicycles arid electric bicycles has led to the reform of bicycles Electric bicycles and electric bicycles use the 
rider's pedaling power and the power provided by the motor io gain forward power. They can reduce ihe 
physical border· of the rider during fong-distance or slope, and improve ihe rider’s exercise and relaxation. 
Leisure effect.

/0007/ Etectric bicycles and electric bicycles must be equipped with batteries to provide power for the motor to 
Operate. The electric bicycles are representative of them. Early electric bicycles usually set the batteries on 
the bicycle shelves of battery racks This exposed design. Not only will lhe integrity Of the bicycle be 
destroyed, but the battery will be easily damaged by collision or moisture. The heavy battery will cause the 
bicycle to change its center of gravity and affect the stability and safety ci the ride. The re fore, the relevant 
industry' needs lo develop an integrated design that integrates, the battery into the upper, lower or middle 
tubes of the frame.
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/0014/

/0015/

/0016/

/0077/

The battery iristallaiion structure disclosed in the paten: documents such as Taiwanese M367142. Taiwanese 
M 389675, Taiwanese M4 30432, and Taiwanese Open No 201215534 is mainly disposed atone end of the 
upper tube, the Sower tube or the middle tube o' the frame The through-hose allows ths straight-type battery to 
be placed into the straight rod-shaped accommodation space of the frame tube by the through hole, thereby 
achieving the effect of concealing the straight-type battery m the frame tube.However, the battery mounting 
structure is limited by the axial leading and unloading el the battery. Generally, the frame must be designed 
into a spacial shape, which is difficuti to apply to a generally shaped frame, and the processing of the through 
bote at the end is difficult, it will damage the structural strength of the frame and affect ihe durability and 
safety of the frame.

Among them, the battery installation structure disclosed in ths patent documents such as China Taiwan 
Announcement No 37-3069. Taiwan Taiwan I424934. Taiwan Taiwan M316210, and Taiwan Taiwan 
Publication No. 2013434 73, mainly opens one of the upper, lower or middle lubes of the frame. The size of 
the battery is larger than the long slot of the battery pack, so that trie straight-type battery can be directly 
embedded in the battery slot of the frame tube to achieve the effect of integrating the battery on the frame 
tube,However, this battery mounting structure has ihe problem that the combination stability of the battery is 
poor and the exposed battery may damage the fluency of the frame, and the large-sized long slot will damage 
Ihe structural strength c4 the frame and affect the frame. Ourabilily and safety.

Utility model content

In order to solve the problem that the battery mounting structure of the existing bicycle frame has poor 
combination stability, effecting the frame exterior shape and structural strength, the utility model provides a 
bicycle frame with a hidden node battery, and the utility model is applied to the frame o' the bicycle frame. The 
pipa body of the pipe member is provided with a discharge port, so that the segment type battery pack can be 
inserted into the accommodating space of the pipe member through the verding port or taken out by the pipe 
member, effectively maintaining the frame shape and structural strength, and The battery pack is hidden in the 
pipe fitting of the frame, and solves the technical problems existing in the battery mounting structure of the 
existing bicycle frame-.

The utifity model solves the technical problem and provides a bicycle frame with a hidden node battery, which 
comprises

a tube member, wherein the vacant interior forms an accommodating space and the tube body is provided 
with a venting opening connecting the accommodating space,

The one-piece battery pack includes two or more battery cells that are sequentially connected in a swingable 
manner, ano each of I he battery cells is placed in the accommodating space through the venting port in a 
swinging manner.

The bicycle frbmb with a hidden cell battery, each battery unit has an oppösite front end, a réaf end and two 
hinge portions, and the two hinge portions are respectively disposed at a front end of the battery unit and a 
rear end of the battery unit, and The two hinge portions are respectively provided with mutually corresponding 
structures., and each two adjacent battery cells in the segment battery pack are combined by two 
corresponding hinge portions respectively provided, and the corresponding two hinge portions are combined 
Wear a shaft pin.

In the bicycle rack with a hidden-cell batiety, ihe iwo hinge portions of each battery unit are divided into a first 
binge portion and a second hinge portion, and the firs*  hinge portion is provided with a recess at. a front end of 
the battery unit The second hinge portion is provided with two spaced apart bumps at the rear end of the 
battery unit, and each of the two adjacent battery ceils in the two-section battery pack passes through the first 
hinge portion and ttie second hinge portion respectively provided In combination, two of the two adjacent 
battery cells of the second hinge portion ol one of the battery cells are received in the recess of the first hinge 
portion of the other battery unit, and the pin is inserted into the two a first hinge portion and a second hinge 
portion of adjacent, batten/ ceils.

Ths bicycle frame with a hidden cell battery, each battery unit indudes opposite two ends and two hinge 
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portions, and the two hinge portions are respective!'/ disposed at two erids of the battery unit, adjacent to the 
node battery pack Each of the two battery units is coupled to a connecting member, the connecting member 
ihdtides two opposite ends and two connecting portions, and the connecting portions are respectively 
disposed at two ends of the connecting member, and the two connecting portions of the connecting member 
a>e respectively coupled to Two hinge portions respectively disposed on the two adjacent battery ceils, and 
the two connociing portions and the two hinge portions cottpied to the two connecting portions respectively 
pass through the two pivot pins

Th® bicycle frame with a hidden-csü battery, each hinge portion of each battery unit includes three grooves, 
and each joint portion of the connecting member between the adjacent two battery ceils includes a space 
interval The three bumps of the two connecting portions of the connecting member respectively receive the six 
recesses of the two hinge portions of the two adjacent battery calls.

[0019] The bicycle rack with a hidden type battery, wherein the node battery pack has opposite ends, and this two or 
more battery units include a first battery unit and a fast battery unit, the first The battery unit is located at one 
end of the staging battery pack and is provided with a hand». and the last battery unit is located at the other 
end of the staging battery pack and is provided with an electrical connector.

[OÖ2ÖJ The bicycle frame with a hidden ceil battery, wherein the pipe member is disposed obliquely and the pumping 
port is disposed at a front portion of the pipe body of the pipe member

[0021] The bicycle rack with a hidden node battery, wherein the cutout is a rectangular opening and the length is less 
than twice the width

[0022] The enhancements obtained by the technicai means of the present invention are::

[0001) The utility mode· adopts the matching design of the sectional battery pack and the frame pipe fittings, and the 
hidden battery pack is hidden and installed In the inclined pipe fittings of the frame, which not only has the 
advantages of convenient tending and unloading, but also avoids collision of fhe battery The node types 
battery pack accommodated in the inclined pipe member car· also use the self-weight to mate the electric 
connection unit provided on the frame tightly combined with the electric connection piece oi the segment type 
battery pack, thereby achieving the effect of securing the battery installation.

[0002) The knuckle type battery pack of the utility modél can pass through the pumping and venting port in a 
swinging manner, so that only a small-sized venting opening is needed in the pipe member, which is not only 
sirnpie and easy io process, -ow in manufacturing cost, and does not affect the damage of the frame. The 
structural strength and appearance integrity are deeply valued by the industry.

(0003] The utility model is arranged on the bottom side of the lower tube of the frame. which can prevent rainwater 
and dust from entering the accommodation space of the lower tube, reduce the problem of moisture or dirt of 
th® battery pack, and improve the durability life of the battery pack. .

[0004) The utility mode! hides the node type battery pack m the lower tube of the frame, can reduce the height of the 
center of gravity of the bicycle, and affectively improve the stability and safety of the riding.

[0027) DRAWINGS

[0028] 1 is a perspective view showing the: appearance of a first :preferred embodiment of the present invention.

[0029] Figure 2 is a partial cfoss-sectionai view of the first preferred embodiment of th® present invention.

[0030) Figure 3 is a partially enlarged cross-sectional view shewing the first preferred embodiment of the present 
invention

[0031] Figure 4 is: a perspective : yiew,showing the appearbned of a second preferred embodiment of the present 
invention,

[0032) Figure 5 <s a partial cross-sections· view showing a second preferred embodiment of the present invention.

10033) Figure £■ is a perspective view showing the appeatance of a third preferred embodiment of the present
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invention.

[0034] Figure 7 is a perspective view of ihe operation of the third preferred embodiment of the present invention.

(0035] Figure 8 is a perspective view of the operation of the fourth preferred embodiment of the.presoht inyenlion.

/0036] Figure 8 is a perspective view showing the operation of the third embodiment of the present invention.

[0037; Figtire 10 is a perspective view showing the operation of the third embodiment of the present invention.

(0038] Figure 11 is a perspective view showing ths operation cf the third embodiment of the present invention.

[0039] Figure 12 is a perspective view showing the operation of the eighth embodiment of the present invention.

[0040] Fig. 13 is a perspective view showing the appearance: of a knot type battery pack of the present invention.

[0041] Fig. 14 is a perspective view showing ths appearance of another type of battery par k of the present invention

/0042] Main component .label description:

[0043] l OFramé 11, 11A lower tube

[0044] inirtólodéd space 112

[0045] 113. 113B cover 114 upper surface

(0046] HSUgwer surface 11S first side surface

[0047] 117Secohd side surface 12 head tube

[0048] 13Motor bearing 14 tube

[0049] iSLowerferk IS fork

/0050] 17Ciaw

[0051] 2Q, 2ÖA, ,208 type battery pack 21, 21 A. 2 IB battery unit

[0052] 211.2118 hinge 2111B groove

[0053] 211A first hinge portion 212A second hinge poriiori

[0054] 213A handle 214 A shaft pin

[0055] 225i-iaft pin 23 etectrfoa! con hector

[0056] 24 B link 241S joint

[0057] 2411B bump 25B pin

[0058] SOEfectric unit

[0053] DI, D2 distance

[0060] Detailed ways

[0061] In order to understand th® technical features and practical iunctions of the présant invention in detail, and in 
accordance with the creative content, the following further describes the preferred embodiment as shown in 
the foilowing figure:

[0062] Ast shown in FIG: 1 , the bfoycie frame with the hidden cell battery of th© present invention inciudps a frame 10 
end components such as a one-piece battery pack 20 and a power receiving unit 30 disposed on the frame 10 
.among them:
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[0063}

[0064}

[0065}

[0066}

[0067)

[0068)

The frame 10 incfodes a iower tube 11 whicti is disposed at a front height and a low inclination, a head tube 
12 which is connected to the front end of the lower tube 11 and is substantially erected, and is connected Io 
the rear end of the lower tube 11 and can be provided -or A motor bearing 13 mounted on an electric motor 
foot shown}, a middle tube 14 disposed substantially in an upright configuration and coupled to the iop of the 
motor holder 13, and a tower fork 15 coupled to the rear side of the motor holder 13 An upper fork 16 coupled 
to the rear side of the middle tune 14, and a pair of hooks 1Ί coupled to the rear end of the lower fork 15 and 
the rear end of the upper fork 16, the battery pack 20 of the present invention is hidden from The lower lube 
11 of the frame 10 is independent of other configurations of the frame 1Ö, and thus other configurations of the 
frame 10 wilt not be described in detail.

An accommodating space 111 is formed in the hollow interior of the tower tube 11 . and a cutout opening 112 
that communicates with the accommodating space 111 is defined in a bottom side of the appropriate position 
of the front portion of the tubular body of the lower tube 11 . A cover plate 113 is provided for closing the 
cutout 112; wherein the cutout -12 is generally a small-sized opening having a rectangular shape, and the 
wtoth of the cutout 112 rs substantially equal to or slightly smaller than the lower tube. The width of the cutout 
112 is substantially equal to or slightly larger than the width of the cutout 112, and the length of the cutout 112 
is less than 2 times the width, and the cutout 112 includes an opposite leading edge. And a trailing edge, the 
leading edge of the pumping opening 112 <s separated from the front end of the tower tube 11 by a distance 
Di, and the leading edge of the pumping opening 112 is separated from the rear end of the lower tube 11 by a 
distance D2 due 1c· the replacement The mouth 112 is tocated in the front ponton of -he tubular body of the 
lower tube 11 and is adjacent to the front erid of the lower tube 11. so that the distance DI between the 
leading edge of the cutout 112 and the front end of the lower lube 11B is smaller than the leading edge of the 
cutout 112 a distance D2 from the rear end of the tower tube Γ1Β; the cover 113 is covered by a fitting, a snap 
ora hinged buckle The swap port 112. in the preferred embodiment shown in FIG cover 113 is hingedly 
embodiment snap-fitted removable cap combined with the opening 112.

The battery pack 20 includes two or more battery cells 21 connected in a swingable manner. The connection 
structure of each of the battery ceils 21 may be hinged, pivoted, linked, or connected by a flexible strap The 
connection mode, the present invention is not limited, as tong as the battery cell;; 21 of the battery pack 20 
can be placed tn the accommodating space 111 of the lower tube 11 through the venting port 112 in a 
swinging manner, or The pendulum mode can be pulled out through the pumping port 112; when the throttling 
battery pack 20 is placed in the accommodating space 111, the staging battery pack 20 can be electrically 
connected by using a terminal plug or a wire connection. The electric motor is electrically connected to the 
battery pack 20 by using the existing electrical connection technology, and the present invention is not 
particularly limited.

in the preferred embodiment as shown, the battery pack 20 is provided with five battery umis 21 that are 
hingedly connected in sequence, each of the battery' uni is 21 having a substantially cubic shape and rotating 
at the front and rear ends. The swinging side is provided with matching hinges 211, so that ths adjacent 
battery cells 21 can be hingedly connected by the matching hinges 211 by a pivot pin 22. and the five battery 
cells 21 are further divided into a first battery unit, a second battery unit, a third battery unit, a fourth battery 
unit and a last battery unit, the last battery unit is provided with an electrical connector 23. and the firet, battery 
ur.it is provided with one side for easy access The handle of the battery pack 20 (not shown), as shown, the 
electrical connecter 23 of the first preferred embodiment is a socket.

The power receiving unit 30 is mounted on the motor holder 13 of the frame 10. and when She battery pack 20 
is placed in the accommodating space 111 of the lower tube 11, the power receiving unit 30 and the section 
Th® electrical connector 23 of the cattery pack 20 is a plug connection.

Referring to FIG. 1 to FIG. 3, when the battery pack 20 is to be inserted into the accommodating space 111 of 
toe tower tube 11, toe battery cells 21 are sequentially connected In a swingable manner The battery cells 21 
can be slidably placed in foe accommodating space 111 in a swinging manner after passing through the 
venUng port 112 one by one. and the weight of the ganglion battery pack 20 is used to make the hexatype 
battery pack 20 The electrical connector 23 is statiiy plugged into the power receiving unit 30 io provide a 
power source for the etectric bicycle.Wften the staging battery pack 20 is fo be pulled out. the staging battery 
pack 20 can be pulled out by the drawing port 112 by using the puli handle or a suitable tool, and the 
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operation is. relatively simpte önöjcóhvehtetit

[0069] deferring to the second preferred embodiment of the present invention shown in FIG. 4 and FIG. 5. the 
difference between the embodiment and the first preferred embodiment is that the cutout 112 of the 
embodiment is disposed under the The top side of the proper position o*  the front portion of the tube body of 
the tube 11A is substantially the same as the first preferred embodiment, and therefore the description thereof 
will not be repeated.

[()070} Referring to FiG 6 and FiG 7 . a third preferred embodiment of the present invention includes a frame 10 and 
a battery pack 20 . The frame 10 includes a plurality of lubes, and the battery pack 20 is provided An inner 
portion of the piuraiity of tubular members, the tubular member is hoilow and includes an outer peripheral 
surface, an accommodating space 511 formed in the inner portion of the tubular member, and is disposed on 
the outer peripheral surface arid communicates with the accommodating space 111. The lower tuba 118 is 
one of the plurality of tubes and includes a cover plate 113B an upper surface 114. a tower surface 115 and 
two side surfaces, ihe upper surface 114 and the tower surface The first side surfaces are further divided into 
a first side surface 116 and a second side surface 1i7. in the fhtrd preferred embodiment the two side 
surfaces am opposite to each other and face each other tn opposite directions. The extraction port 112 ts 
disposed on the first side surface 116 of the lower tube 118 and adjacent to the front end of the lower tube 
TIB. The distance D1 between the leading edge of the extraction port 112 snei the front end of the lower tube 
118 is smaltet than the extraction port. The distance D2 between the leading edge pt 112 and the rear end of 
the lower tube 118. the cover 1 13B is coupled io the body of the lower tube HB to block the cutout 152

[0Ö71] Referring io FIG. 8 , a fourth preferred embodiment of the present invention includes a frame 10 and a battery 
pack 20 . The frame if; includes a plurality of tubes, and the battery pack 20 is mounted on the battery pack 
20 . The inside of one of the plurality of tubes.; in the fourth preferred embodiment, th® cutout 112 is disposed 
on the first side surface 116 of the lower tube 118 and adjacent io the rear end of the lower tube 11B. the 
replacement The distance D1 between the leading edge of the mouth 112 and the front end of the lower tube 
: 18 is greater than the distance t?2 between the leading edge ot the cutout 152 and the rear end of the lower 
tube 11B

[007'7} Referring to FiG g . a fifth preferred embodiment of the present invention includes a frame 10 and a battery 
pack 20 . The frame 10 includes a plurality of tubes, and the battery pack 20 is mounted on the battery pack 
2ö . The inside of one of the plurality of tubes; tn the fifth preferred embodiment, the cutout 112 is disposed on 
ths second side surface 117 of the lower tube 118 and adjacent to the front end of the lower tube 11B. The 
distance D1 between the leading edge of the lower tube 11 and the front end cf fhe lower tube 118 is smaller 
than the distance D2 between ihe leading edge of the cutout port 112 and the rear end of fhe tower tube TIB.

[0073J Referring to FtG. 10. a sixth preferred embodiment of the present invention includes a frame 10 and a batten/ 
pack 20, the frame 10 includes a ptaralily of tubes, and the battery pack 20 is mounted on toe battery pack 20 
The inside o· one of ths giuraiiiy of tubes, in the sixth preferred embodiment, the cutout 112 is disposed on the 
second side surface 11? of the tower tubs 11B and adjacent to the rear end of ths towie>· tube 11B. the 
replacement The distance D1 between the leading edge of the mouth 112 and the front end of ihe lower tube 
118 is greater than the distance 02 between the leading edge of the cutout 112 and the rear end of the lower 
iube 11B

[0074} Referring to FiG. 11 , a seventh preferred embodiment of ths present invention includes a frame 10 and a 
battery pack 20 . The frame 10 includes a plurality of tubes, and trie battery pack 20 is mounted on ihe battery 
pack 20 . The inside ol one of the plurality of tubes; tn the seventh preferred embodiment, the cutout 112 is 
disposed on the upper surface 114 of the lower tube 11B and adjacent to the mar end of the lower tube 51B. 
the cutout 112 The distance D1 between the leading edge and the front end of the tower tube 11B is greater 
than the distance D2 between tire leading edge of the cutout 112 and the - ear end of the tower tube 11B.

/0075/ Referring to FIG. 12, an eighth preferred embodiment of the present invention includes a frame 10 anti a 
battery pack 20, the frame 10 includes a plurality of tubes, and the- battery pack 20 is mounted on the battery 
pack 2Ö The inside of one of the plurality of tubes; in the eighth preferred embodiment, the cutout 112 is 
disposed on the tower surface 155 of the tower tube 118 and adjacent to the rear end of fhe lower tube 11B. 
the cutout 112 The distance D1 between fhe leading edge and the front end of the lower tube 118 is greater
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than ihe distance 02 between the feeding edge of the cutout 112 and the rear end of the tower tube 11B

1'0076} F!G. 13 shows a structure of the batten/ pack 20A. The battery pack 20A inciudes two battery celts 21A. Each 
battery ceil 21A has a rectangular shape /and includes a front end, a rear end, and a first hinge portion 211 A. a 
second hinge portion 212A, the front end of the battery unit 21A is opposite to the rear end of the battery unii 
21 A. and the first hinge portion 211A and the second hinge portion 212A have mutually corresponding 
structures, so that the two battery units 21A can mutually The first hinge portion 211A and the second hinge 
portion 212A are respectively disposed at the front end and the rear end of the battery unit 21A. The first 
hinge portion 211A includes a recess disposed at the front end of tha battery unit 21A. The second hinge 
porton 212A includes two protrusions disposed at the rear end of the trattery unit 21 A, and the two battery 
units 21A are further divided into a first battery unit and a second battery unit, and a handle 213A is disposed 
or· the second battery unit 21A a front eno ot the first battery unit, two protrusions of the second hinge portion 
212A of the first battery unit are received in the recess of the first hinge portion 211A of the second battery 
unit, and a shaft pin 214A is disposed on the first portion a first hinge portion 211A of the two battery unit and 
the A second hinge portion of the battery ceil 212A, sc that tire first cell and the second celt each pivot 
junction,

)0077} FiG, 14 shows another structure of the staging battery pack 20B The staging battery pack 20B includes two 
battery' cells 21B, a connecting member 248 and two pivot pins 25B. Each of the battery cells 21B has a cubic 
shape and includes opposite sides The two end portions anci the two hinge portions 211B are respectively 
disposed at opposite ends of the battery unit 2 IB, Each of the hinge portions 21 IB includes three recesses 
21 UB. The connecting member 248 is located between the two battery units 21B. The member 248 has two 
opposite ends and two connecting portions 2418. The connecting portions 2418 are respectively disposed at 
two ends ot the connecting member 24B Each connecting portion 2418 includes three protruding blocks 
24118, and two ot the connecting portions 2418. The bumps 2411B are respectively received in toe six 
recesses 2111B of the two hinge portions 21 IB of the battery unit 21B. and the two shaft pins 25B are 
respectively inserted into the two joints of the two hinge portions 211B of the battery unit 2W and toe 
connecting member 24B. Part 241B

/0078/ The above is only a preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present 
invention in any way Although the present invention has been disclosed in the above preferred embodiments, 
it is net intended to limit the present invention Those skilled in the art can make some modifications or 
modifications io the equivalent embodiments by using the above-disclosed technical contents without 
departing from too technical solutions of the present invention. Any simple modifications, equivalent changes 
and modifications made to the above embodiments in accordance with the technical spirit of the present 
invention are still within the scope of the technical solutions of the present invention.

Claims

[OOO1J A bicycle rack with a bidden type battery, comprising: a tube member, wherein art empty space forms an 
accommodating space and a pipe opening is provided in the pipe body to communicate with the 
accommodating space: and

)0002} The bicycle rack with a hidden type battery according to claim 1. wherein each of the batter, units has an 
opposite front end. a rear end and two hinge portions, ana the two hinge portions are respectively disposed at 
the front end of the battery unit, a rear end of the battery unit, and the two hinge portions are respectively 
provided with mutually corresponding structures, and each two adjacent battery units In the battery pack are 
combined by two corresponding hinge portions respectively provided, And the corresponding two hinge 
portions are passed through a shaft pin

[0003} The bicycle frame with a hidden-ceii battery according to claim 2. wherein the two hinge portions of each 
batter/ unit are divided mto a first hinge portion and a second hinge portion, the firs· hinge portion being tn the 
battery unit The front end of the battery unit is provided with a groove, and the second hinge portion is 
provided with two spaced apart bumps at the rear and of the battery unit The hinge portion is combined with 
the second hinge portion, wherein the fwo protrusions of the second hinge portion of one of the two battery 
ceils are received in the recess of the first hinge portion of the other battery unit. The pin is inserted through
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tbs first htoge portion and the second, hingd portiön of thè two adjacent battery sells.

[ΰϋ04] Th® bicycle rack with a htddon-celi battery according to claim t, wherein each of the batter/ units includes 
opposi'e two ends and two hinge portions, and the two hinge portions are respectively disposed at two ends 
of the battery unit. Each o' the two adjacent battery celts in >he battery pack is coupled to a connecting 
member The connecting member includes two opposite ends and two connecting portions. The connecting 
portions are respective!/ disposed at two ends of the connecting member The two connecting portions of the 
two pieces are respectively coopted to the two hinge portions respectively provided by the two adjacent 
battery cells, anti the two connecting portions arid the two hinge portions coupled to the two connecting 
portions respectively pass through the two shaft pins.

/0005/ The bicycle frame with a hidden ceil battery according to ciaim 4, wherein each hinge portion of each battery 
unit includes three grooves, and the connecting member between the adjacent two battery cells Each of the 
connecting portions includes three spaced apart bumps, and the six bumps ofthe two connecting portions ο*  
ths connecting member respectively receive the six recesses of the two hinge portions of the two adjacent 
battery ceils.

(00061 The bicycle frame with a hidden ceii battery according to any one of claims t to 5 wherein tne node battery 
pack has opposite ends, and the two or more battery ceils include a first The battery unit ana a last battery 
unit ar® iocated at one end ofthe battery pack and are provided with a handle The last battery unit is located 
at the other end of the battery pack and is provided with an electrical connector.

[Q007J The bicycle frame with a hidden ceil battery according to claim 6, wherein (l ie pip® member is disposed 
obliquely end the cutout port is disposed at a front portion of the pipe body ot the pipe member.

[0008] The bicycle frame with a hidden node battery according to any one ot claims 1 to 5. wherein the pipe member 
is disposed obliquely and the cutout port is provided at a front portion of the pipe body or the pipe member.

[0009] The bicycle frame with a hidden node battery according to claim 7, wherein th® cutout is a rectangular 
opening and the length is less than twice the width.

[0010] The bicyde frame with a hidden node battery according to any one of claims 1 to 5. wherein the cutout is a 
rectangular opening and lias a length less than twice the width
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SCHRIFTELIJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

Aanvraagnummer
NL2020841

Betreffende Item VII

Gebrek aan eenheid van uitvinding

1.1 Deze autoriteit meent dat de aanvrage niet voldoet aan de eisen van eenheid 
van uitvinding en dat de conclusies twee uitvindingen beslaan, aangeduid als 
volgt:

1.1. Conclusies: 1 -6, 15-18

Interne opslag van een fietsframe

1.2. Conclusies: 7-14, 19

Onderlinge buisverbindingen van een fietsframe

2. Conclusies: 20-41

Elektrische connector en componentcassette van een fiets

* zie Betreffende Item VIII

1.2 De redenen waarom de uitvindingen niet zodanig met elkaar zijn verbonden dat 
deze één algemeen inventief concept vormen zijn als volgt:

1.3 Ten behoeve van deze redenering aangaande het gebrek aan eenheid is de 
stand van de techniek D1 DE 10 2010 035793 A1, waarin een fietsframe wordt 
geopenbaard.

Er wordt verwezen naar het volgende document:

D1 DE 10 2010 035793 A1 (GROESCHL THOMAS [DE]) 1 maart 2012
(01-03-2012)

1.4 In de stand van de techniek, D1, worden de volgende maatregelen volgens 
conclusie 1 geopenbaard:

1.4.1 In D1 wordt geopenbaard, in figuur 1: een frame voor een rijwiel omvattende 
een buisconstructie voor het verschaffen van bevestigingsmogelijkheden voor 
verdere onderdelen van het voertuig, zoals een stuurpen, een zadelpen en 
bevestigingsmiddelen voor een achterwiel, de buisconstructie omvattende 
(ieder fietsframe is geschikt voor het verschaffen van bevestigingspunten en/of 
het bevestigen van andere inrichtingen);
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- een bovenbuis (Oberrohr), zich in hoofdzaak uitstrekkende in horizontale 
richting, - een zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr), zich neerwaarts 
uitstrekkende vanaf een buiskruising met de bovenbuis (Oberrohr), vanaf een 
bevestiging aan de bovenbuis (Oberrohr) aan een in hoofdzaak achterzijde 
daarvan, - een onderbuis (Unterrohr), zich uitstrekkende vanaf een buiskruising 
met de zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr) aan in hoofdzaak een 
onderzijde van de zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr) richting een 
bevestiging aan de bovenbuis (Oberrohr) voorwaarts gerangschikt ten opzichte 
van de bevestiging van de zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr) aan 
de bovenbuis (Oberrohr),

- een balhootdbuis (Steurrohr) gerangschikt onder een hoek middels een 
buiskruising bevestigd aan de bovenbuis (Oberrohr),
- waarbij de onderbuis (Unterrohr) zich uitstrekt tot een vooraf bepaalde 
afstand boven de bovenzijde van de bovenbuis (Oberrohr), de bovenbuis 
(Oberrohr) kruisende bij een buiskruising, en waarbij de balhootdbuis 
(Steuerrohr) boven de bovenbuis (Oberrohr) is bevestigd aan de onderbuis 
(Unterrohr, de conclusie sluit een extra steunbuis in de vorm van het Stützrohr 
niet uit. Zolang de onderbuis is bevestigd aan de hoofdbuis boven de bovenste 
buis worden de maatregelen van het frame volgens de conclusies 
geopenbaard).

1.4.2 Derhalve worden in D1 alle maatregelen volgens conclusie 1 geopenbaard.

1.4.3 In D1 (figuur 1) worden eveneens alle aanvullende maatregelen volgens de 
conclusies 7, 9, 10 geopenbaard (in vergelijking met het deel van de "Unterrohr" 
dat doorloopt en verbonden is met de hoofdbuis) en 19.

De volgende maatregelen kunnen worden onderscheiden van de stand van de 
techniek D1:

1.5 Groep/Uitvinding 1.1: Conclusies 1 en 2 - 5 en 15 - 18.

1.5.1 De volgende maatregelen volgens conclusie 2 zijn niet bekend uit de stand van 
de techniek D1:

1.5.2 waarbij de onderbuis is ingericht voor het ontvangen van een aandrijfaccu voor 
het verschaffen van energie aan aandrijfmotor van het rijwiel, waarbij bij 
voorkeur de aandrijfaccu zich de bovenbuis kruisend uitstrekt.

1.5.3 Onderliggend probleem 1.1: Waar een inspringing die een accu of ander
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voorwerp kan ontvangen te positioneren in een fietsframe.

1.5.4 Bijzondere technische maatregel 1.1: Constructiedetails van de positie van een 
accu of ander opslagcompartiment binnen een fietsframe.

1.6 Groep/Uitvinding 1.2: Conclusies 7 -14 en 19.

1.6.1 De volgende maatregelen volgens conclusie 8 zijn niet bekend uit de stand 
van de techniek D1:

1.6.2 waarbij de bovenbuis dikker is dan de onderbuis en waarbij in de buiskruising 
tussen de bovenbuis en de onderbuis de onderbuis zich uitstrekt door de 
bovenbuis.

1.6.3 Onderliggend probleem 1.2: Hoe elkaar kruisende buizen van een fietsframe 
aan elkaar te verbinden.

1.6.4 Bijzondere technische maatregel 1.2: Constructiedetails van de onderlinge 
verbindingen tussen de buizen van een fietsframe.

1.7 Groep/Uitvinding 2: 20, 21 * - 38*  en 39 - 41 (*  zie Betreffende Item VIII)

1.7.1 De volgende maatregelen volgens conclusie 20 zijn niet bekend uit de stand 
van de techniek D1:

1.7.2 een rijwielconnector voor verbinden met een eerste cassettecontact van een 
eerste rijwielcassette, de rijwielconnector omvattende:
- een eerste connectorcontact, omvattende een aantal contactpolen, voor 
verbinden met het eerste cassettecontact,
- tenminste een uitvoercontact voor verbinden met een respectief 
deelsysteem,
- waarbij de rijwielconnector rangschikbaar is in het respectieve eerste 
buiselement van het buizensamenstel.

1.7.3 Onderliggend probleem 2: Hoe een fiets te voorzien van een elektrische 
connector en een overeenkomstige cassette van een elektrische fiets.

1.7.4 Bijzondere technische maatregel 2: Constructiedetails van een elektrische 
connector en een overeenkomstige cassette van een elektrische fiets.

1.8 Redenering:

1.8.1 Een gemeenschappelijk concept dat de bovengenoemde groepen/uitvindingen 
1.1, 1.2 en 2 delen, kan worden gedefinieerd als het verbeteren van de
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indeling/integratie van het frame en de component van een (elektrische) fiets, 
maar achteraf gezien is dit concept niet nieuw met betrekking tot de bekende 
stand van de techniek en D1, en derhalve niet inventief.

1.8.2 De bovenstaande analyse laat zien dat de bijzondere technische maatregelen 
van de verschillende groepen/uitvindingen niet hetzelfde zijn. Voorts hebben de 
maatregelen van deze verzameling geen relatie met elkaar vanwege de 
volgende redenen: uit een vergelijking van de onderliggende problemen, bezien 
in het licht van de beschrijving en de tekeningen, blijkt dat de door de 
verschillende groepen/uitvindingen op te lossen problemen verschillend zijn en 
geen gemeenschappelijk/gedeeld technisch gevolg hebben, zodat de 
bijzondere technische maatregelen geacht moeten worden niet overeen te 
komen.

1.8.3 Derhalve voorzien de objectief bepaalde onderliggende problemen, noch de 
oplossingen die ervoor worden voorzien via de bijzondere technische 
maatregelen, in een basis voor het vaststellen van een relatie tussen de 
genoemde groepen/uitvindingen.

1.8.4 Derhalve kunnen de genoemde groepen/uitvindingen niet worden geacht 
zodanig overeen te komen/te correleren dat deze een gemeenschappelijk 
inventief idee hebben. De aanvrage voldoet niet aan de eis van eenheid van 
uitvinding.

Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; citaties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring

Opinie voor de groepen 1.1 en 1.2 (zie Betreffende Item IV)

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 DE 10 2010 035793 A1 (GROESCHL THOMAS [DE]) 1 maart 2012
(01-03-2012)

D2 DE 10 2011 111504 A1 (GOBAX GMBH [DE]) 28 februari 2013
(28-02-2013)
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D3 US 5 211 415 A (GASIOROWSKI ROMAN J [US]) 18 mei 1993 
(18-05-1993)

D4 DE 38 30 961 A1 (BTG BIKE TECH SAAK & KELLNER E [DE]) 22 
maart 1990 (22-03-1990)

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 
omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is:

2.1 In D1 wordt geopenbaard, in figuur 1: een frame vooreen rijwiel omvattende 
een buisconstructie geschikt voor het verschaffen van 
bevestigingsmogelijkheden voor verdere onderdelen van het voertuig, zoals 
een stuurpen, een zadelpen en bevestigingsmiddelen voor een achterwiel, de 
buisconstructie omvattende (ieder fietsframe is geschikt voor het verschaffen 
van bevestigingspunten

en/of het bevestigen van andere inrichtingen);
- een bovenbuis (Oberrohr), zich in hoofdzaak uitstrekkende in horizontale 
richting, - een zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr), zich neerwaarts 
uitstrekkende vanaf een buiskruising met de bovenbuis (Oberrohr), vanaf een 
bevestiging aan de bovenbuis (Oberrohr) aan een in hoofdzaak achterzijde 
daarvan, - een onderbuis (Unterrohr), zich uitstrekkende vanaf een buiskruising 
met de zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr) aan in hoofdzaak een 
onderzijde van de zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr) richting een 
bevestiging aan de bovenbuis (Oberrohr) voorwaarts gerangschikt ten opzichte 
van de bevestiging van de zadelbuis (tussen de Oberrohr en de Unterrohr) aan 
de bovenbuis (Oberrohr),
- een balhoofdbuis (Steurrohr) gerangschikt ondereen hoek middels een 
buiskruising bevestigd aan de bovenbuis (Oberrohr),
- waarbij de onderbuis (Unterrohr) zich uitstrekt tot een vooraf bepaalde 
afstand boven de bovenzijde van de bovenbuis (Oberrohr), de bovenbuis 
(Oberrohr) kruisende bij een buiskruising, en waarbij de balhoofdbuis 
(Steuerrohr) boven de bovenbuis (Oberrohr) is bevestigd aan de onderbuis 
(Unterrohr, de conclusie sluit een extra steunbuis in de vorm van het Stutzrohr 
niet uit. Zolang de onderbuis is bevestigd aan de hoofdbuis boven de bovenste 
buis worden de maatregelen van het frame volgens de conclusies 
geopenbaard).

2.2 In D2 - D4 (figuur) worden eveneens alle maatregelen volgens conclusie 1 
geopenbaard.
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2.3 De materie volgens conclusie 1 is niet nieuw in het licht van wat bekend is uit 
de documenten D1 - D4.

3 Conclusies 2, 6 en 15 -18.

3.1 De maatregelen volgens de conclusies 2 - 6 en 15 -18 kunnen worden 
samengevat als "bevattende een accu of andere inrichting binnen een 
(compartiment in) een fietsframe". Dit is een bekend gebruik van fietsframes en 
vormt veeleer een constructievariant van hetgeen wordt geopenbaard in D1 - 
D4 en wat een deskundige in het vakgebied zonder aarzelen en zonder 
uitvinderswerkzaamheid zou implementeren uitgaande van de stand van de 
techniek volgens D1 - D4. Zie de verdere geciteerde stand van de techniek voor 
verschillende voorbeelden van fietsframes die accu's en/of andere inrichtingen 
binnen het frame bevatten. Een deskundige in het vakgebied zou deze 
concepten dadelijk en zonder dat dit uitvinderswerkzaamheid vergt, toepassen 
op de frames volgens D1 - D4 om tot de materie volgens de conclusies 2 - 6 en 
15 -18 te komen. De conclusies 2 - 6 en 15 -18 bevatten geen specifieke 
details over hoe de verschillende componenten zijn geïntegreerd in het 
fietsframe, maar hierin wordt veeleer gesteld dat componenten zijn 
geïntegreerd in het frame.

3.2 De materie volgens de conclusies 2 - 6 en 15 - 18 is niet inventief in het licht 
van hetgeen bekend is uit document D1 - D4 in combinatie met de verdere 
geciteerde stand van de techniek.

4 Conclusies 7 - 14 en 19.

4.1 In D1 (figuur 1) worden eveneens alle aanvullende maatregelen volgens de 
conclusies 7, 9, 10 geopenbaard (in vergelijking met het deel van de 
"Unterrohr" dat doorloopt en verbonden is met de hoofdbuis) en 19.

4.2 De aanvullende maatregelen volgens conclusie 8 zijn veeleer een 
constructievariant van hetgeen wordt geopenbaard in D1, en wat een 
deskundige in het vakgebied zonder aarzelen en zonder 
uitvinderswerkzaamheid zou implementeren uitgaande van de stand van de 
techniek volgens D1. Conclusie 8 betreft veeleer een omkering van de 
opstelling volgens conclusie 9 als geopenbaard in D1.

4.3 De aanvullende maatregelen volgens conclusie 11 zijn veeleer een 
constructievariant van hetgeen wordt geopenbaard in D1, en wat een
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deskundige in het vakgebied zonder aarzelen en zonder 
uitvinderswerkzaamheid zou implementeren uitgaande van de stand van de 
techniek volgens D1. Dit is veeleer een variant van een dunne buis die wordt 
ingebracht via een dikkere buis waarvoor slechts een lokale uitbreiding nodig is; 
deze configuratie wordt niet geacht inventiviteit te omvatten.

4.4 De aanvullende maatregelen volgens de conclusies 12-14 zijn veeleer een 
constructievariant van hetgeen wordt geopenbaard in D1, en wat een 
deskundige in het vakgebied zonder aarzelen en zonder 
uitvinderswerkzaamheid zou implementeren uitgaande van de stand van de 
techniek volgens D1. Het toevoegen van openingen aan de verschillende 
frame-elementen zodat daar een interne onderlinge verbinding tussen is kan 
niet worden geacht inventief te zijn. Dit is een bekende maatregel in de stand 
van de techniek van fietsen en wordt vaak gebruikt als een manier om stuur- en 
elektrische kabels van een plaats op het frame naar een andere plaats te 
leiden.

4.5 De materie volgens de conclusies 7-14 en 19 is hetzij niet nieuw of niet 
inventief in het licht van wat bekend is uit document D1.

4.6 In D2 - D4 (figuur) worden eveneens de maatregelen volgens de conclusies 
7-14 en 19 geopenbaard of deze zijn veeleer een constructievariant van 
hetgeen in D2 - D4 wordt geopenbaard: een deskundige in het vakgebied 
zonder deze maatregelen aarzelen en zonder dat dit inventiviteit vergt 
implementeren op basis van de stand van de techniek D2 - D4. De 
conclusies 7 - 14 en 19 voldoen niet aan de eisen van nieuwheid en/of 
inventiviteit in het licht van hetgeen bekend is uit D2 - D4.

Betreffende Item VII

Bepaalde gebreken in de internationale aanvrage

5 Onafhankelijke conclusie 1 is niet in de tweeledige vorm, hetgeen in het 
onderhavige geval passend zou zijn, waarbij de maatregelen die combinatie 
bekend zijn uit de stand van de techniek in de aanhef worden geplaatst en de 
overige maatregelen in het kenmerkende deel worden opgenomen.

5.1 De maatregelen volgens de conclusies 1 - 41 zijn niet consequent en 
doorlopend voorzien van verwijzingstekens tussen haakjes.

5.2 Dezelfde maatregel moet binnen de gehele aanvrage door hetzelfde 
verwijzingsteken worden aangeduid. Aan deze eis wordt niet voldaan gezien
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het gebruik van de verwijzingstekens 9,8,10,11 en 12, waarin in elk daarvan 
een buiskruising wordt genoemd, en mogelijk andere 
verwijzingstekens/maatregelen.

5.3 De bekende stand van de techniek als geopenbaard in D1 - D4 wordt niet 
genoemd in de beschrijving, noch worden deze documenten daarin bij naam 
genoemd.

Betreffende Item VIII

Bepaalde gebreken aangaande de internationale aanvrage

6 De conclusies 1 - 41 zijn niet duidelijk.

6.1 De aanvrager wordt erop gewezen dat uitdrukkingen in inrichtingsconclusies die 
beginnen met "voor" zijn geïnterpreteerd als "geschikt voor". De maatregelen 
die voorafgegaan worden door "voor" hebben derhalve geen beperkend gevolg 
op de materie volgens de conclusie anders dan dat het object volgens de 
conclusie "geschikt voor" moet zijn.

6.2 De aanvrager wordt erop gewezen dat maatregelen in de conclusies die 
voorafgegaan worden door zinnen als "zoals" of "bij voorkeur" geen beperkend 
gevolg hebben op het bereik volgens de conclusies, aangezien de zinnen de 
optionaliteit van de maatregelen aanduiden.

6.3 De term "in hoofdzaak"of soortgelijke termen die in ten minste conclusie 1 
worden gebruikt, is vaag en onduidelijk en doet de lezer twijfelen omtrent de 
betekenis van de technische maatregel waarnaar deze verwijst, hetgeen de 
definitie van de materie volgens de genoemde conclusie onduidelijk maakt. Het 
is bijvoorbeeld onduidelijk wat wordt bedoeld met "in hoofdzaak uitstrekkende in 
horizontale richting", alles wat zich 0 - 45 graden horizontaal uitstrekt lijkt zich in 
hoofdzaak in horizontale richting uit te strekken.

6.4 De aanvrager wordt erop gewezen dat de maatregelen volgens de conclusies 
geïntroduceerd moeten wanneer deze voor het eerst in een conclusie gebruikt 
worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in conclusie 7 waar de "trapasbuis" niet is 
geïntroduceerd voordat de "trapasbuis"wordt genoemd in relatie tot andere 
maatregelen. Dit is in strijd met de eisen van duidelijkheid. De aanvrager dient 
alle maatregelen in de conclusies te introduceren om dit bezwaar weg te 
nemen, i.e. bij het introduceren van de "trapasbuis"moet in conclusie 7 worden 
gesteld " ...een trapasbuis... "in plaats van "...de trapasbuis...”

6.5 In de conclusies en in de daarvan afhankelijke conclusies worden combinaties

Form NL237-3 (separate sheet) (July 2006) (sheet 8) 



SCHRIFTEUJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

Aanvraagnummer
NL2020841

van materie geïntroduceerd die onmogelijk vervaardigd of bereikt kunnen 
worden, hetgeen tot een gebrek aan duidelijkheid leidt. Zo zijn de 
maatregelen volgens conclusie 8 niet fysiek te combineren met de 
maatregelen volgens conclusie 9. Conclusie 8 luidt "waarbij de bovenbuis 
dikker is dan de onderbuis en waarbij in de buiskruising tussen de bovenbuis 
en de onderbuis de onderbuis zich uitstrekt door de bovenbuis" en conclusie 9 
luidt "waarbij de onderbuis dikker is dan de bovenbuis en waarbij in de 
buiskruising tussen de bovenbuis en de onderbuis de bovenbuis zich uitstrekt 
door de onderbuis." Beide toestanden kunnen niet tegelijkertijd bestaan, maar 
toch kan conclusie 9 afhankelijk zijn van conclusie 8, hetgeen tot een gebrek 
aan duidelijkheid leidt. De afhankelijkheden van de conclusies moeten 
zodanig gewijzigd worden dat de gecombineerde materie ervan niet tot een 
combinatie van elkaar tegensprekende maatregelen leidt.

6.6 De conclusies 21 *,  22, 23, 24, 25, 26, 27*,  28*,  29*,  30*,  31,32, 33, 34, 35*,  
36, 37*  en 38*  vertonen een gebrek aan duidelijkheid vanwege mogelijke 
afhankelijkheden van deze conclusies. De conclusies met een asterisk kunnen 
afhankelijk zijn van conclusie 1 zonder afhankelijk te zijn van conclusie 21. De 
conclusies zonder een asterisk moeten direct of indirect afhankelijk zijn 
conclusie 21.

6.7 In conclusie 21 worden een "rijwielconnector en een "eerste rijwielcassette" 
genoemd, die pas in conclusie 20 voor het eerst geïntroduceerd worden. De 
afhankelijkheden van conclusie 21 (een of meer van de voorgaande conclusies) 
laten toe dat conclusie 21 niet afhankelijk is van conclusie 20 (conclusie 21 kan 
direct afhankelijk zijn van iedere conclusie tussen 1 en 19, daarbij de 
maatregelen volgens conclusie 20 weg latend). Derhalve is het mogelijk dat de 
"rijwielconnector en de "eerste rijwielcassette" niet eerder geïntroduceerd zijn in 
de materie volgens conclusie 21 (i.e. conclusie 1 +21). Dit leidt tot een gebrek 
aan duidelijkheid, daar een deskundige in het vakgebied niet zou 
weten/geïnformeerd worden wat de "rijwielconnector en de "eerste 
rijwielcassette" zijn of wat de maatregelen daarvan zijn (deze worden pas in 
conclusie 20 geïntroduceerd). De afhankelijkheden van conclusie 21 moeten 
zodanig gewijzigd worden dat conclusie 21 altijd afhankelijk is van conclusie 20, 
waarin de "rijwielconnector"en de "eerste rijwielcassette"en de maatregelen 
daarvan worden geïntroduceerd.

6.8 Conclusie 21 wordt derhalve geacht uitsluitend afhankelijk te zijn van conclusie 
20.

6.9 Het bovenstaande argument geldt mutatis mutandis voor de conclusies 22 - 38.
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De conclusies 22 - 38 kunnen hetzij afhankelijk zijn van de conclusies 1-19 
zonder afhankelijk zijn van conclusie 20 (conclusies met een asterisk) of 
afhankelijk te zijn van conclusie 21 (conclusies zonder een asterisk), die niet 
noodzakelijkerwijs afhankelijk is van conclusie 20 zoals hierboven is toegelicht. 
Vanwege deze redenen voldoen de conclusies 22 - 38 eveneens niet aan de 
eisen van duidelijkheid.

6.10 De conclusies 22 - 38 worden derhalve geacht afhankelijk te zijn van ten minste 
conclusie 20 (i.e. de conclusies 22 - 38 kunnen niet direct of indirect afhankelijk 
zijn van een der conclusies 1-19 zonder eerst afhankelijk te zijn van conclusie 
20).
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