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Twinny Twinny 
Plus

Kivo Kivo Plus

Indstigningshøjde Foran: 37 cm  
Bagved: 44 cm

Foran: 35,7 cm 
Bagved: 45 cm

Foran: 38 cm
Bagved: 44 cm

Foran: 36 cm
Bagved: 45 cm

Skridtlængde* 77 - 90 cm 77 - 90 cm Foran: 50 - 62 cm
Bagved: 77 - 90 cm

Foran: 50 - 62 cm
Bagved: 77 - 90 
cm

Længde x bredde 259 x 66 cm 261 x 75cm 244 x 66 cm 246 x 75 cm

Vægt +/- 35 kg +/- 44 kg +/- 39 kg +/- 48 kg

Hjul størrelse for 26" 26" 20" 20"

Hjulstørrelse bag 26" 20" 26" 24"

Farver Sølv/Grå Sølv/Grå Æble grøn Æble grøn

Bestil en afprøvning 
og få en oplevelse 
ud over det 
sædvanlige!



Med Twinny og Twinny Plus kan man nyde en cykeltur for to. 
Med cyklernes lave indstigningshøjde kan de benyttes af de fleste. 
Der er lavet mere plads mellem den forreste persons sadel og bagerste 
persons styr så man ikke sidder så tæt på hinanden. 
Cyklerne kan levers med forskellige tråd. Såsom synkront, hvor man cykler 
synkront sammen, dobbelt friløb hvor man cykler uafhængigt af hinanden 
eller med dobbelt friløb indstil bar, hvor den forreste person bestemmer om 
den bagerste skal træde med eller ej. 
Twninny har en stabil dobbelt støttefod som sørger for, at man sikkert kan stille 
cyklen fra sig. 
Twinny Plus styres, som standard af den person der sidder forrest men kan 
ændres, således den styres bagfra istedet. Twinny og Twinny Plus kan også fås i 
en delbar version så den fylder mindre ved transport.

Twinny plus

Twinny Kivo

Kivo Plus

Kivo og Kivo Plus er tandem cykler, hvor et handicappet barn og en 
”hjælper” kan cykle sammen.
Barnet sidder foran og har herfra fri udsigt til vej, omgivelser og med vind i 
håret. 
Hjælperen sidder bagved og styrer. Hjælperen kan hele tiden se barnet.
Man den lave indstigningshøjde er Kivo Cyklerne nemmere at komme op 
på. Cyklerne kan leveres med forskellige tråd. 
Såsom synkront, hvor man cykler synkront sammen, dobbelt friløb hvor 
man cykler uafhængigt af hinanden eller med dobbelt friløb indstil bar, 
hvor den bagerste person bestemmer om den forreste skal 
træde med eller ej. 
Kivo og Kivo Plus kan også fås med el-motor.
Der er mulighed for special tilpasninger – Såsom fodbespænding og 
kropstøtte.


