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Længdexbreddexhøjde 254 x 110 x 145 cm

Indstigningshøjde 49 cm

Forhjul 20"

Baghjul 20"

Vægt Ca. 152 kg modelafhængig

Max belastning fører 120 kg

Max belastning passager 280 kg

Max bagage belastning 20 kg

Bremser foran
(Parkeringsbremse)

Mekanisk skivebremse

Bagbremser Uafhængige hydrauliske
skivebremser

GoCab



GoCab
GoCab børnehavecyklen er en fest i sig selv – både for børn og voksne. 

 
Udforsk nærområdet eller naturen og forsk børnenes sanser med GoCab cyklen. 
Cyklen er ideel til at tage på tur ud af børnehuset, få nye sanseindtryk og 
oplevelser. GoCab er indrettet med seler til hvert enkelt barn, så børnene altid
er sikkert og forsvarligt spændt fast på eget individuel sæde.

GoCab er udstyret med 8 gear og elektrisk motor. Motoren er udstyret med
starthjælp og noget så unikt som bakgear. Cyklen er nem at håndtere
og føreren har et godt udsyn til både børn og vejen. Cyklen har en kort
venderadius, som gør den nem at manøvre med i trafikken.

GoCab er monteret med et separat hydraulisk bremsesystem, hvor hver del
i bremsesystemet altid er stærkere end selve motoren, hvilket betyder at
bremserne til en hver tid kan overtrumfe motoren og sørge for cyklen standser. 

GoCab har vundet international Eurobike Award i 2011.

GoCab leveres med elektrisk motor, 8 gear, ringklokke, venstresidespejl og
lys for og bag. 
Typiske tilkøb: Overtrækskaleche og blinklys

"Vi har oplevet, at når vi cykler udvikler vi nære relationer til den lille grupper,
der er på tur. Vi snakker om hvad vi ser og hvor vi skal hen, dvs. læringsmiljøet
giver gode sproglige interaktioner mellem børn og voksne.
Cyklen er nem at håndtere og virker meget sikker og stabil at cykle på. 

Herfra Agerskov Børnehus er vi meget begejstret for GoCab-cyklen – dette
gælder både børn og personale."


