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

Hvem bruger VanRaams
voksencykler?
• Brugere, der har brug for mere
stabilitet eller langsom kørsel
• Brugere med balanceproblemer
• Brugere med hjerneskade
• Brugere med begrænset
bevægefrihed
• Brugere med ryg- og knæskader

Easy Rider 2 Easy Sport

Maxi

Indstigningshøjde 38 cm

52 cm

28 cm

Skridtlængde*

69-95 cm

65-105 cm

75-95 cm

Max brugervægt

120 kg

120 kg

120 kg

Længde x bredde

210 x 75 cm

195-225x80 cm

180x75 cm

Vægt

+/- 43 kg

+/- 31 kg

+/- 29 kg

Hjul størrelse for

20"

20"

22"

Hjulstørrelse bag

20"

20"

24"

Farver

Ocean grøn/sølv

Mat sort/hvid

Ocean grøn/sølv
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VanRaam voksencykler

Easy Rider 2

Easy Sport

Easy rider 2 er en cykel hvor sædet og
det indstillelig ryglæn understøtter
ryggen mere, end ved en almindelig
cykel. Designet gør, at cyklen er utrolig
stabil. Easy Rider 2 er en moderne
liggecykel. Den komfortable mulighed
for at sidde ned, og stellets opbygning,
giver brugeren en optimal cykel
komfort. Integreret cykellygte.
Trinløs indstilling af sæde og ryg.
Brugervægt maksimum 120 kg.
Easy Rider 2 kan levers med eller uden
motor.

Med denne liggecykel, får du lyst til at
deltage i cykelløbet Danmark rundt.
Design og opbygning gør, at cyklen er
utrolig stabil.
Den komfortable mulighed for at ligge,
og stellets opbygning, giver brugeren
en optimal cykel komfort.
Aflaster ryg og arme, da styret er
udskiftet med styrstænger ved siden af
sædet.
Ideel til en hånds brugere.
Trinløs indstilling af sæde og ryg.

Maxi

Maxi er cyklen, der som navnet
angiver, giver voksne Maximal
kørekomfort.
Cyklen er special fremstillet til
voksne der vil have mere stabilitet
og et flot design. Med de mange
forskellige tilbehørsmuligheder,
er der tænkt brugervenlighed
på 1. klasse.Trækker på begge
baghjul gennem differentiale på
baghjulene. Maxi kan levers med
eller uden motor.

