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

• 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

Hvem bruger VanRaams 
børnecykler?

Husky Mini Midi Easy Rider 
Junior

Indstigningshøjde 12 cm 20 cm 25 cm 35 cm

Stelhøjde 23 cm 30 cm 41 cm

Skridtlængde* 35-47 cm 47-59 cm 60-80 cm 47-73 cm

Længde x bredde 98 x 59 cm 136x60 cm 168x75 cm 175x75 cm

Vægt +/- 11 kg +/- 21 kg +/- 27 kg +/- 34 kg

Farver Gul med rød Kongeblå/Gul/
Rød

Mat blå/Sølv Æble grøn

Jørn Iversen Rødekro ApS
Hydevadvej 48 • Hydevad • 6230 Rødekro

Telefon +45 74 66 92 42 • iversen@ji.dk • www.ji.dk VanRaam børnecykler



Easy Rider Junior er specielt 
udviklet til børn fra 4 år, og unge 
mennesker som har stabilitets-
problemer. Designet gør, at 
cyklen er utrolig stabil. Sæde 
og ryglæn understøtter ryggen 
mere end på en almindelig cykel, 
og kan desuden justeres trinløst. 
Cyklen er også udstyret med en 
bagagebærer, hvor der er god 
plads til skole tasken. 
Det komfortable sædedesign 
og stellets opbygning, 
giver brugeren en optimal 
cykelkomfort. Integreret 
cykellygte. Brugervægt på max. 
80 kg. Easy Rider Junior kan 
levers med eller uden motor.

Easy Rider Junior

Husky Husky er en special cykel, fremstillet til 
børn, der har problemer med balancen.
Denne cykel har rige muligheder for at 
vokse med barnet. 
Husky er til børn fra ca. 2 år. 
Helt ned til en skridtlængde på 30 cm. 
Der findes fodplader i forskellige 
størrelser som passer til Husky, 
desuden mulgihed for at få monteret 
rygstøtte på cyklen. 
Brugervægt på max 40 kg.

Mini er en special cykel fremstillet til 
børn, der har problemer med balancen.
Her får du en cykel der er opbygget, til 
at give optimal stabilitet ved brug.
Cyklen trækker på begge baghjul, 
gennem differentiale på bagakslen.
Mini er udviklet til børn i alderen 3 til 7 
år.
Der findes et stort tilbehørs program, 
inklusiv forskellige
fodbespændinger og kropsstøtter. 
Brugervægt på max 65 kg.

Mini

Midi er en flot og stabil cykel til børn 
og unge fra ca. 8 til 15 år.
Cyklen er special fremstillet til børn 
og unge der vil  have mere stabilitet 
og et flot design. Med de mange 
forskellige tilbehørsmuligheder, 
kan barnet/den unge have cyklen 
i mange år - den kan "vokse" med 
barnet.  Cyklen trækker på begge 
baghjul gennem differentiale på 
baghjulene. Der findes et stort 
tilbehørsprogram inklusiv forskellige 
fodbespændinger og kropstøtter.
Brugervægt på max 90 kg.
Midi kan leveres med eller uden 
motor.

Midi


