Viktoria

Viktor

Indstigningshøjde

16 cm

18 cm

Styrhøjde

95 - 113 cm

105 - 123 cm

Skridtlængde

63 - 75 cm

75 - 96 cm

Længde x bredde

150 x 76 cm

173 x 86 cm

Vægt

20 kg

25 kg

Max brugervægt

125 kg

125 kg

Bremser forhjul

Tromlebremser

Bremser baghjul

Navbremse

Gear

*)

Skridtlængde

3 eller 7
(bakgear som tilbehør)

Jørn Iversen Rødekro ApS
Hydevadvej 48 • Hydevad • 6230 Rødekro
Telefon +45 74 66 92 42 • iversen@ji.dk
www.ji.dk

Design: 3Part A/S

Dansk kvalitet og design
til hele verden

Viktor/Viktoria

Viktor/Viktoria

Trehjulede cykler er noget
for sig
Derfor har vi udviklet Viktor og Viktoria
cyklerne helt fra bunden.
Vi har et værdifuldt og tæt samarbejde med
brugere af trehjulede cykler. Det betyder, at
vi løbende udvikler cyklerne, så de fungerer
optimalt. Et faktum, du også får glæde af.

Standard udstyr
•Godkendt cykellås
•Dobbeltbundet bagfælg
•Reflekser
•Justerbart styr
•Parkeringsbremse
•Tromlebremser på forhjulene,
navbremse på baghjulet
•Viktor kan fås i farverne kongeblå
eller rossorød
•Viktoria kan fås i farverne grøn, pink
eller kongeblå

Når du stiger på en af vores trehjulede
cykler bemærker du straks, hvor let det er at
komme op på cyklen, takket være den lave
indstigningshøjde. Du oplever, at cyklen
opfører sig stabilt, selv i
svingene. Det betyder, at du føler dig helt
tryg i trafikken, og du kan
koncentrere dig om at nyde turen.

Illustrationerne kan vise udstyr, der fås som ekstra tilbehør.

Industrie
Forum
Design
Hannover

Iversen RODEKRO APS, Denmark

• Lav indstigningshøjde
• Du sidder ret op, hvilket gør cyklingen
behageligere og mere overskuelig
• Cyklen har et gennemtænkt design og er
lavet af kvalitetskomponenter
• Dimensioner og forhold mellem sadel og
styr er ergonomisk korrekt. Det sikrer en
behagelig og komfortabel cykeltur
• Lavt tyngdepunkt giver god stabilitet, også
når vejen skråner
• Nem at overskue på cykelturen og når
cyklen skal parkeres
• Nem og sikker nedkørsel fra fortorv

Af- og påstigning foregår altid når cyklen
står helt stille, og parkeringsbremsen er
trukket.

Viktor/Viktoria cyklen har en
bred gruppe af brugere

De to hjul foran giver dig et godt
overblik over cyklernes bredde. Du får en
behagelig fornemmelse af
overskuelighed, har fuldt overblik og
kontrol, når du skal forcere hindringer.

•Ældre, der har brug for mere stabilitet —
eller langsom kørsel
•Du, som ikke er helt tryg med en tohjulet
cykel
•De, der har nedsat førlighed
•Brugere med Parkinsons sygdom
•Brugere med halvsidig lammelse
•Brugere med sclerose
•Brugere med hjerneskader
•Brugere med ryg- og knæskader

At trække med cyklen føles behageligt og
sikkert, netop fordi de to forhjul
stabiliserer og giver perfekt balance. Med
den ene hånd kan du styre, samtidig med
at du støtter dig til sadlen med den anden
hånd.

Product
Design Award

Hvorfor vælge
Viktor/Viktoria Cyklerne?

Design: 3PART industrial design Simon Skafdrup,
Denmark
Simon Skafdrup, Henning Therkelsen
Viktor/Viktoria
Dreirad
Trike-(bike)

Stabilitet med ind
i svingene

Godt overblik over
cykel og vej

Stærk maling

Viktor/Viktoria cyklerne
er produceret i
Danmark, så cyklerne
er af dansk kvalitet.

I svingene krænger
cyklerne ligesom en
tohjulet cykel, så du
altid har den gamle
kendte følelse af det at
cykle.

Med de to hjul foran har
du altid overblik over
cyklens bredde. De to
forhjul giver en fantastisk
stabilitet under alle
vejforhold. Når du skal
trække med cyklen er
baghjulet aldrig i vejen.

Cykelstellet er
behandlet med 4 lag
speciel pulvermaling.
Det betyder, at cyklen
er modstandsdygtig
mod skrammer og slag,
og godt beskyttet mod
rust og tæring.

Vi har desuden, med
vores Viktor cykel,
vundet IF designpris.

Cykelkurv

Udvalg af
tilbehør

Dansk kvalitet
hele vejen rundt

Bakgear

Unionspedal
med Velcro

Stokkeholder

