• Brugere, der har brug for mere stabilitet
eller langsom kørsel
• Brugere med balanceproblemer
• Brugere med hjerneskader
• Brugere med begrænset bevægefrihed
• Brugere med ryg- og knæskader
• Dværge, der ellers ikke har mulighed for
cyklingens glæder

007

Viki

Vik

Indstigningshøjde

7 cm

12 cm

12,5 cm

Styrhøjde

Efter opgave

60-78 cm

80-98 cm

Skridtlængde*

Efter opgave

35-50 cm

50-65 cm

Længde x bredde

Efter opgave

100 x 60 cm

125 x 73 cm

Vægt

Afhængig af opbygning

15 kg

20 kg

Gear

3 (som ekstra udstyr)

1 eller 3

1, 3 eller 7

Bremser forhjul
Bremser baghjul

—

Tromlebremse

Tromlebremse

Fodbremse ell. fast nav

Fodbremse ell. fast nav

Fodbremse ell. fast nav

Farver

Gul, grå

Gul, creme-hvid

Sort med nister

Specielt for
modellen

007-modellen bygges
op efter kundens ønsker
og krav.
Fast nav eller friløb med
fodbremse.

Specialtilpasninger efter
opgave.
Fast nav eller friløb med
fodbremse.

Specialtilpasninger efter
opgave.
Fast nav eller friløb med
fodbremse.

Tilbehør

Forskellige sadeltyper
Forskellige styr
Forskellige pedaltyper

Forskellige sadeltyper
Forskellige styr
Forskellige pedaltyper

Forskellige sadeltyper
Forskellige styr
Forskellige pedaltyper
*)
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De tre mindste V-modeller fra Jørn Iversen er udviklet efter samme koncept som
de større modeller - det er forbrugerne,
der er med til at bestemme design og
køreegenskaberne.
Specielt for 007-modellen er, at den
udelukkende laves efter brugerens krav
og ønsker.
007, Viki og Vik modellerne fås med
det ekstra udstyr, der gør cykling nem
og sikker, også for brugere med fysisk
handicap. Alle cyklerne bliver tilpasset
brugerens specielle krav.

Små cykler
V-serien

Hvem bruger 007, Viki og
Vik cyklerne?

Design: 3Part A/S

Trehjulede cykler er noget
for sig!

007 - Viki - Vik

007

Model 007 laves udelukkende efter
kundens ønsker og krav.
Med indstigningshøjde på kun 7 cm
kan de med korte ben stige på cyklen
uden besvær.
Udvalget af specielt udviklede pedaler
sikrer nem og sikker cykling.
Kan monteres med forskellige sædetyper alt efter brugerens behov.
Fås med fast eller friløbsnav med fodbremse.

Vik
• Lav indstigningshøjde - kun
12,5 cm
• Fås med 1, 3 eller 7 gear
• Fås med fast bagnav eller
friløb med fodbremse
• Tromlebremser på
forhjulene, fodbremse på
baghjulet
• Parkeringsbremse
• Forseglede hjulnav
• Nem og sikker nedkørsel fra
fortov
• 4-lags lakering af stellet
sikrer mod skrammer og
rust
• Omfattende udstyrsprogram

Viki
• Lav indstigningshøjde - kun
12 cm
• Fås med 1 eller 3 gear
• Fås med fast bagnav eller
friløb med fodbremse
• Tromlebremser på
forhjulene, fodbremse på
baghjulet
• Parkeringsbremse
• Forseglede hjulnav
• Nem og sikker nedkørsel fra
fortov
• 4-lags lakering af stellet
sikrer mod skrammer og
rust
• Omfattende udstyrsprogram

Tilbehør

• Lav indstigningshøjde - kun
7 cm
• Forseglede hjulnav
• Fås med 1 eller 3 gear
• Fås med fast bagnav eller
friløb med fodbremse
• Nem og sikker nedkørsel fra
fortov
• 4-lags lakering af stellet
sikrer mod skrammer og rust
• Specialtilpassede pedaler
• Stort udvalg i ekstra udstyr

Eksempler
fra vores
tilbehørskatalog

Unisaddel med
beslag

Skubbestang

Høj kropsstøtte
med vest

Fås i forskellige
størrelser og udformninger.

Højdeindstillelig.

Fås i forskellige
størrelser og udformninger.

2-delt styr
Fås i forskellige
størrelser.

Illustrationerne kan vise udstyr, som fås som ekstra tilbehør.

