Trehjuliga barncyklar
I princip alla barn - oavsett funktionshinder - kan uppleva
den underbara friheten att ta sig runt på egen hand!
Många barn som har svårt att röra sig, kan också uppleva glädjen av att vara stolt ägare av en trehjuling. Jörn,
Line och Rasmus är tre cyklar som är uppbyggda på samma sätt för barn i olika åldrar. Genom ett
sinnrikt system med olika tillbehör kan de anpassas även till barn med olika typer av rörelsehinder
där kanske ingen annan cykel passar.
Cyklarna är mycket lätta att anpassa och bygga om för en ny brukare eller när flera barn skall använda samma cykel. I många fall behövs heller inga verktyg vid ändring utan justering görs med
några enkla handgrepp.
Jörn, Line och Rasmus levereras som standard med vanlig
sadel och styre.
Cyklarna finns med enkelt vevparti (vanliga trampor) eller
med dubbelt vevparti med fotplattor.
Vid dubbelt vevparti står fotplattorna alltid i vågrätt läge.
Cyklarna finns med fast nav (kan också trampas baklänges)
eller frihjul/fotbroms (ej Jörn).

Jörn (ca 2-4 år)

Trehjulingar för barn med särskilda behov
Barn som behöver mer stabilitet eller långsam körning
Barn med hjärnskador
Barn med rygg-och knäskador
Barn med muskuloskeletala besvär
Stort tillbehörsprogram - se separat produktblad
Tillbehörsöversikt för Jörn, Line och Rasmus
Produkt

Artikelnr

Jörn enkelt vevparti, fast nav

150JEK

Jörn dubbelt vevparti, fast nav

150JDK

Line enkelt vevparti, fast nav

150LEK06

Line enkelt vevparti, frihjul/fotbroms

150LEK02

Line dubbelt vevparti, fast nav

150LDK06

Line dubbelt vevparti, frihjul/fotbroms

150LDK02

Rasmus enkelt vevparti, fast nav

150REK06

Rasmus enkelt vevparti, frihjul/fotbroms

150REK02

Rasmus dubbelt vevparti, fast nav

150RDK06

Rasmus dubbelt vevparti, frihjul/fotbroms

150RDK02

Tillverkare:
Jørn Iversen Rødekro ApS
www.ji.dk

Line (ca 3-7 år)

Rasmus (ca 6-11 år)
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Trehjuliga barncyklar
Jörn

Line

Rasmus

Max brukarvikt

30 kg

50 kg

50 kg

Styrhöjd

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Grenmått *

30-40 cm

40-55 cm

53-65 cm

Längd x bredd

77 x 50 cm

107 x 65 cm

125 x 75 cm

Instegshöjd

19 cm

24 cm

26 cm

Vikt

14 kg

18 kg

22 kg

Bromsar framhjul

—

Fälgbroms

Fälgbroms

Bromsar bakhjul

Fast nav eller frihjul med
fotbroms

Fast nav eller frihjul med
fotbroms

Fast nav eller frihjul med
fotbroms

Hjulstorlek

8”

12,5 ”

16 ”

Färger

Grön

Gul

Turkos

Speciellt för
modellen

Fast nav, enkelt eller
dubbelt vevparti.

Fast nav eller frihjul med
fotbroms.

Fast nav eller frihjul med
fotbroms.

Specialtillpassningar på förfrågan.
Tillbehör

Olika sadeltyper, styren och pedaltyper.
Kroppstöd, påskjutshandtag och ledsagarhandtag.
* Grenmått
Skridtlængde
*)

Tillbehör och tillval

Line (ca 3-7 år)

 Stabilt påskjutshandtag
 Flera olika sadlar
 Tvådelat styre som ger tryggt och bra grepp och gör det lätt att
stiga på cykeln och som det är lätt att justera med enkla handgrepp.
 Ledsagarhandtag till tvådelat styre (ej på bild)
 Kroppstöd lågt respektive högt med bälte eller väst
 Väst till högt kroppstöd så att barnet kan sitta extra säkert

Tillverkare:
Jørn Iversen Rødekro ApS
www.ji.dk

Rasmus (ca 6-11 år)

Stort tillbehörsprogram
- se separat tillbehörskatalog för
Jörn, Line och Rasmus

Pernova Hjälpmedel AB
Karlsgårdsvägen 22
922 32 VINDELN
Tel: 0451-705400
E-mail: info@activecare.se
Internet: www.activecare.se
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Jörn (ca 2-4 år)

