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Easy Rider 3 Easy Sport Maxi

Indstigningshøjde 35 cm 52 cm 28 cm

Længde x Bredde (M) 225 cm / 78 cm
(L) 242 cm / 78 cm

195-225 cm x 80 
cm

180 cm x 75 
cm

Skridtlængde* (M) 65 - 88 cm
(L) 85- 108 cm

65 - 105 cm 80 - 95 cm

Farve (RAL 7026) Granite 
grey

(RAL 9016) Traffic 
white / Matt black

(RAL 7031) 
Blue grey 
matt

Vægt u. motor (M) 49 kg  
(L) 51 kg

+/- 31 kg +/- 29 kg

Hjul str. Foran: 20" / Bag: 20" Foran: 20" / Bag: 
20"

Foran: 22" / 
Bag: 24"

Max brugervægt 140 kg 
( Kan forstærkes 
optil 180 kg )

120 kg 120 kg

Batteritype Li-Ion 36V / 11.4 Ah Li-Ion 36V / 11.4 
Ah

Li-Ion 36V / 
11.4 Ah

Gear 8 gear  
( kan også fåes som 
fast nav model ) 

8 gear ( kan også 
fåes som fast nav 
model ) 

8 gear ( kan 
også fåes 
som fast 
nav model ) 

*) Skridtlængde



Det unikke stel på Easy Rider 3 har en lav indstigning samt, at tyngdepunket på 
cyklen ligger lavere end på den tidligere model. Ligeledes er det blevet lettere, 
at komme af cyklen, fordi cyklen har et lidt højere sæde. Sammen med den 
fremadgående pedalbevægelse giver dette cyklen sin unikke kørekomfort. Det 
affjedrede stel samt sæde med justerbar rygstøtte, giver brugeren den perfekte 
cykelkomfort.  Den lille venderadius som Easy Rider 3 har gør den ekstremt  
nem at manøvre med. Easy Rider 3 fås i størrelserne Medium (standard) og Large. 
Dette gør cyklen velegnet til de fleste brugere. Easy Rider 3 kan levers med eller 
uden el-motor.
El-motoren har 3 hjælpe niveauer og er udstyret med bakgear. 

Easy Rider 3

Easy Sport er en ideel trehjulet cykel til sport eller en almindelig cykel tur. Det 
ergonomiske sæde med justerbar sædehøjde og sædevinkel sikrer optimal støtte. 
Stellets affjedring giver ekstra komfort.
Aflaster ryg og arme, da styret er udskiftet med styrstænger ved siden af sædet.
Trinløs indstilling af sæde og ryg.
Ideel til en hånds brugere.
Kan levers med eller uden motor.

Easy Sport

Maxi

Maxi er cyklen, der som navnet angiver, giver en maximal kørekomfort.
Cyklen er special fremstillet til personer der vil have mere stabilitet og et flot 
design.Med et forhjul har du en lille venderadius som gør, at cyklen er meget nem, 
at manøvre med i trafikken. 
Med de mange forskellige tilbehørsmuligheder, er der tænkt brugervenlighed på 1. 
klasse. 
Maxi trækker på begge baghjul gennem et differentiale på baghjulene.  
Maxi kan levers med eller uden motor.
El-motoren har 3 hjælpe niveauer og er udstyret med bakgear. 


