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Vik Power MPF er udviklet igennem et 
værdifuldt og tæt samarbejde med  
brugere af trehjulede cykler. Vik  
Power MPF gør cykling let. Den elektriske 
hjælpemotor gør det endnu lettere at 
cykle, fordi der skal bruges færre kræfter 
til at træde pedalerne. Trehjulede cykler 
er noget for sig! De to hjul foran giver 
dig et godt overblik over Vik cyklens 
bredde. Du får en behagelig fornem-
melse af overskuelighed, du har fuldt 
overblik og kontrol, når du skal forcere 
hindringer.

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. At 
trække med cyklen føles behageligt og 
sikkert. Med den ene hånd kan du styre, 
samtidig med at du støtter dig til sadlen 
med den anden hånd.

Power MPF er Vik cyklen 
med el‑motor

• Brugere med nedsat muskelkraft i benene
• Børn, der har brug for mere stabilitet
— eller langsom kørsel
• Brugere med nedsat førlighed
• Brugere med dårligt hjerte
• Brugere med muskelsvind
• Brugere med gigt

Vik Power MPF har en bred 
gruppe af brugere

Dansk kvalitet og design

til hele verden

Vik Power MPF



Vik Power MPF

JI batteri med 
tyverisikring
Det kraftige batteri kan 
oplades på/af cyklen. 
På en opladning kan 
du køre ca. 30 km med 
middel hjælp. Batteriet 
låses med en nøgle når 
det sidder på cyklen.Sta
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Vik Power cyklens dynamiske design forener brugervenlighed, 
høj komfort og sikkerhed

Specifikationer 

Indstigningshøjde  12,5 cm
Styrhøjde  80 - 95 cm
Skridtlængde*  50 - 65 cm
Længde x bredde  125 x 73 cm
Vægt  20 kg
Bremser forhjul  Tromlebremser
Bremser baghjul  Rullebremse
Gear  7
El-motor  Integreret i krankhus
Batteritype  Lithium 36 V / 12 Ah
Tid til opladning  2.3 - 3 timer
Aktionsradius  Ca. 40 km med middel hjælp
Hastighed  Programerbar

*) Inseam measure

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

• Cyklen har en elektrisk hjælpemotor, så selv med 
ringe muskelkraft kommer du langt omkring.

• Lav indstigningshøjde.
• Du sidder ret op, hvilket gør cykling behageligere 

og mere overskuelig.
• Cyklen har et gennemtænkt design og er lavet 

afkvalitetskomponenter.
• Forholdet mellem saddel og styr er ergonomisk 

korrekt. Det giver en behagelig og komfortabel 
cykeltur.

• Lavt tyngdepunkt giver god stabilitet, også når 
vejen skråner.

• 7 gear gør cyklingen nemmere, selv op af bakke.
• Vik Power MPF er programmeret til at kunne køre 

15 km/t.

Stabilitet med ind i 
svingene
I svingene krænger  
cyklerne ligesom 
en tohjulet cykel, 
så du altid har 
den gamle kend-
te følelse af det 
at cykle.

Elektrisk 
hjælpemotor
Den effektive batteri-
drevne elmotor er bygget 
sammen med pedalerne. 
Motoren finder selv ud af, 
hvornår og hvor meget 
hjælp du har brug for.
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Foran og/eller 
bag på cyklen

Sidespejl Stokke-
holder

Unionpedal  
med Velcro

Standard udstyr

• Batteri og oplader
• Godkendt cykellås
• Reflekser
• Rustfrie skruer
• Justerbart styr
• Parkeringsbremse
• Tromlebremser på forhjulene
• Vik Power MPF fås i farven sort      
  m. nister

Illustrationerne kan vise udstyr, som fås som ekstra tilbehør.


