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Fun2Go
Fun2Go parcyklen er en trehjulet tandem cykel, hvor fører og passager sidder ved 
siden af hinanden.  
De to personer der cykler har en god udsigt, og kan let kommunikere med 
hinanden på turen, da sæderne er monteret ved siden af hinanden.
De komfortable sæder og stellets opbygning giver en optimal cykel komfort.
Der er mange forskellige tilspasningsmuligheder. Cyklen kan leveres med eller 
uden hjælpemotor. Motoren er som noget enestående udstyret med bakgear.

Designet og opbygningen gør, at cyklen er utrolig stabil og meget let at køre.

Cyklen kan desuden leveres med forskellige tråd. Såsom synkront, hvor man 
cykler synkront sammen, dobbelt friløb hvor man cykler uafhængigt af hinanden 
eller med dobbelt friløb indstilleligt, hvor føreren af cyklen bestemmer om 
passageren skal træde med eller ej.

Fun2Go kan klare en vægt på ca. 250 kg. 
Dvs. max 125 kg pr. person. 
 

Specifikationer 

Stelhøjde  61 cm
Længde x Bredde 200 x 113 cm
Gear   8
Skridtlængde*  75 - 90 cm
Bremser forhjul V-bremse 
Bremser baghjul Hydraulisk skivebremse
Farve   Mat blå
Vægt   +/- 69 kg
Batteritype  Li-Ion 36V / 12.4 Ah
Tid til opladning +/- 2½ time
Aktionsradius  20 - 50 km m. middelhjælp
Max belastning Ca. 250 kg

*) Skridtlængde



VeloPlus VeloPlus er designet til transport af personer, der sidder i kørestol.  
Passageren skal ikke flyttes fra sin kørestol og over på cyklen, men kan blot blive 
siddende i sin kørestol mens man skubber kørestolen op på ladet af cyklen. 
Ved hjælp af rampen på cyklen er det nemt, at skubbe kørestolen op på VeloPlus 
og spænde den fast med de fastmonteret bespændinger. 

Så nu er der ingen undskyldninger for folk der sidder i kørestol, for ikke at komme 
ud og nyde det gode vejr! 
Cyklen klarer nemt kørestole op til en bredde på 74 cm. 
Nem, hurtig og effektiv fastspænding af både kørestol og passager. 
Med de mange forskellige tilbehørsmuligheder, er der tænkt på 
køre komfort på 1. klasse.  
Velo Plus leveres kun med hjælpemotor. Motoren er som noget enestående 
udstyret med bakgear. 

VeloPlus kan klare en vægt på ca. 250 kg. 
Vægten er inkl. fører (max 110 kg), passager og kørestol (max 140 kg).

Specifikationer 

Stelhøjde  53 cm
Længde x Bredde 253 x 110 cm
Gear   8
Skridtlængde*  80 - 95 cm
Bremser forhjul Hydraulisk skivebremse
Bremser baghjul V-bremse
Farve   Telegrey / Green
Vægt   +/- 62 kg
Batteritype  Li-Ion 36V / 12.4 Ah
Tid til opladning +/- 2½ time
Aktionsradius  20 - 50 km m. middelhjælp
Max belastning Ca. 250 kg

*) Skridtlængde



Rickshaw Chat cyklen er en ideel måde, at få folk med på tur.  
Cyklen giver mulighed for at cykle med en eller to personer.  
Med Chat kan man udforske byen og naturen sammen og evt. påtage  
sig rollen som 'guide' rundt på turen. For folk der normalt ikke kan komme på 
cykeltur, giver Chat cyklen mulighed for at komme med ud i den friske luft.  

Passagererne er placeret ved siden af hinanden, så samtaler kan nydes under 
turen. Den gode ergonomi i sædet hvor passagererne sidder gør turen afslappet. 
Piloten af cyklen sidder bag passagererne og har overblikket over trafikken, men 
samtidig også overblikket over passagererne.  

Ved af og påstigning sænkes trinbrættet, som gør det lettere for passagererne  
når de skal på og af cyklen. Hjulophænget foran på cyklen er special fremstillet, til 
netop denne cykel og resulterer i en fantastisk affjedring, hvilket gør oplevelsen 
behagelig for passagererne, desuden sikrer sædets hofteseler, at de sidder sikkert 
og trygt. Chat cyklen kan fåes med kaleche, så passagererne er beskyttet mod 
regn og bagende sol. Kalechen skal bestilles som ekstra udstyr.

Cyklen er som standard monteret med hydrauliske skivebremser på forhjulene 
og elektrisk hjælpe motor. Motoren er udstyret med noget så unikt som bakgear, 
hvilket gør den til den eneste af sin slags. 

Lygterne på cyklen er tilkoblet det elektriske system, så de tænder automatisk. 
Lygterne slukkes automatisk, når det elektriske system er slukket. 

Specifikationer 

Længde x Bredde 232 x 111 cm
Gear   8
Skridtlængde*  80 - 95 cm
Bremser forhjul Hydraulisk skivebremse
Bremser baghjul V-bremse
Farve   Orange
Vægt   +/- 97 kg
Batteritype  Li-Ion 36V / 13.6 Ah
Tid til opladning +/- 2½ time
Aktionsradius  20 - 50 km m. middelhjælp
Max belastning 200 kg passagerer / 120 kg pilot

Chat Rickshaw

*) Skridtlængde


