KOLMIPYÖRÄT

Trident

SIDE-BY-SIDE KAHDELLE (PERUSMALLI)








5–7-vaihteinen (kts. lisävarusteet)
perusmalli moottoriton
vasemmalla istuva kuljettaja huolehtii jarruttamisesta ja ohjaamisesta
molemmat voivat polkea
matkustajan polkimet on helppo kytkeä vapaalle
matkustajan puolella kiinteä ohjaustanko
istuimissa monipuoliset säätömahdollisuudet

DISCO YHDELLE





perusmalli 3-vaihteinen ja moottoriton
matala painopiste tekee pyörästä vakaan
muotoiltu ja pehmustettu istuin parantaa ajomukavuutta
säädettävä istuinalusta lyhyille henkilöille
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SIDE-BY-SIDE

DISCO

Mitat: L 990 x P 1900 x K 1030 mm
Nousukorkeus: 145 mm
Pituus: 1980 mm
Leveys: 1000 mm
Paino: 64 kg (ilman moottoria),
94 kg (moottoroitu)
Käyttäjien paino yht.: max. 220 kg
Värit: sininen, punainen, keltainen

Mitat: L 720 x P 1950 x K 1050 mm
Nousukorkeus: 310 mm
Pituus: 1920 mm
Leveys: 790 mm
Paino: 40 kg (ilman moottoria), 50
kg (moottoroitu)
Käyttäjän paino: max. 110 kg
Värit: sininen, punainen, keltainen

VAKIOVARUSTEET










säädettävä istuin ja ohjaus, istuintyyny(t)
valot takana (2) ja edessä (1), patterit
20” alumiinivanne (ei moottorimallissa)
heijastavat renkaat, tasauspyörästö
taka-akselin levyjarru ja jalkajarru
pysäköintijarru (käsikäyttö, etupyörä)
hyväksytty lukko, taustapeili, kepinpidike, tavarakori
moottoroitu Side-by-side: 24 V, 400 W sähkömoottori
moottoroitu Disco: 36 V, 390 W sähkömoottori

LISÄVARUSTEET





turvavyöt, käsinojat, säädettävä istuin-alusta, kääntyvä istuin
jalkalevyt, polkimien tilalle saa kiinteät levyt
7 vaihdetta (Side-by-side) / 5 tai 7 vaihdetta (Disco)
pyörätuolin pidike, dynamovalo

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MOOTTOROITU DISCO
 etupyörän navassa moottori: käynnistyy kuljettajan puolella olevasta
kaasuttimesta (max. nopeus 15 km/h, normaalilatauksella n. 20 km tasaisella tiellä)
 apumoottorimallissa moottori käynnistyy automaattisesti, kun polkimia poljetaan (moottori avustaa polkemista ja matkanopeus on maksimissaan 15 km/h)

MOOTTOROITU SIDE-BY-SIDE
 etupyörän navassa moottori: käynnistyy kuljettajan puolella olevasta
kaasuttimesta (max. nopeus 14 km/h, normaalilatauksella n. 20 km tasaisella tiellä)
 apumoottorimallissa moottori käynnistyy automaattisesti, kun polkimia poljetaan (moottori avustaa polkemista ja matkanopeus maksimissaan 14 km/h)
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

KOLMIPYÖRÄ

Pegasus
YHDESSÄOLOA PYÖRÄILLEN
Pegasus mahdollistaa aktiivisen liikkumisen, harjoittelun ja yhdessäolon mukavalla ja turvallisella tavalla.
Laadukas, hyvinvarusteltu kolmipyörä kahdelle hengelle. Vakiokokoonpanossa on 8 vaihdetta, taka-akselin tasauspyörästö sekä 36 V digitaalinen
apumoottori.
Polkimet on mahdollista synkronoida yhteen niin että molemmat, kuljettaja ja matkustaja, polkevat. Tarvittaessa (jopa ajon aikana) matkustajan
puolen polkimet voidaan kytkeä vapaalle, jolloin vain kuljettaja polkee.
Lisävarusteena pyörään saa matkustajan puolelle polkimiin jalkalevyt tai
lepotason.
Pyörässä on vakiona sivulle kääntyvä matkustajan istuin, hydrauliset jarrut
sekä tuplajarrulevyt takapyörissä. Kuljettaja istuu vasemmalla ja kontrolloi
pyörän ja apumoottorin käyttöä.
Pyörän kyytiin nouseminen on helppoa, ketjujen yli ei tavitse kiivetä! Säädettävät istuimet ja ohjaustanko mahdollistavat yksilöllisen ajoasennon.
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TEKNISET TIEDOT








taka-akselissa tasauspyörästö, 8 vaihdetta
digitaalinen sähkömoottori (36 V) + akku
kuljettaja vasemmalla, kontrolloi pyörän ja apumoottorin käyttöä, ohjaa
matkustaja voi osallistua polkemiseen
hydrauliset levyjarrut (tuplalevyt takana), etupyörässä pysäköintijarru
säädettävät istuimet ja ohjaus, sivulle kääntyvä matkustajan istuin
hyväksytty lukko, akkuvalot heijastimella edessä ja takana

LISÄVARUSTEET







istuin- ja selkäpehmusteet, käsituet
matkustajan polkimiin jalkalevyt / lepotaso jaloille
turvavyöt (lantio)
sadesuoja pysäköidylle pyörälle
kontrastisetti (punaiset ohjaustangon tupet ja istuinpehmusteet)
turvasetti (2 pyöräilykypärää, 2 heijastinliiviä, ylimääräinen lukko)

MUUTA HUOMIOITAVAA












pyörälle nousu helppoa, nousukorkeus 0 mm
maksimikuorma 240 kg (120 kg kummallekin istuimelle)
jalkojen pituus 750–900 mm
säädettävän ohjaustangon korkeus 1050– 1200 mm
istuinleveys 450 mm, istuinsyvyys 400 mm
selkänojan korkeus 350 mm
pyörän pituus 2050 mm, pyörän leveys 1050 mm
pyörän paino 86 kg, runko käsitelty epoksilakalla
väri valkoinen/antrasiitti
takarengas 20 x 1,75 (47-406), eturengas 24 x 1,75 (47-507)
täydellä akulla ajaa 20 - 40 km
Oikeus muutoksiin pidätetään.

