
Specialcyklar från Loped

Multi-track-cyklar tillverkade av LOPED erbjuder en upplevelse av en klassisk cykel men du får fördelen 

av en betydande förbättrad stabilitet. Cyklarna är prefekta för personer som finner balansering på 

vanliga cyklar utmanande och är mer säkra på fler hjul. Cyklarna används ofta som en del av ett 

rehabiliteringsprogram för strokepatienter eller personer med cerebral pares.
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92232 Vindeln

 Trehjulig cykel för vuxna, typ 113 

TTeknisk data: 113 222

Hänvisning foto 1 2

Total längd 150 cm 175 cm

Höjd till styre 115 cm 105 cm

Höjd utan styre, efter minskningen av sadeln 73 cm 80 cm

Bredd 77 cm 135 cm

Bredd för lagring 77 cm 89 cm

Egenvikt 21 kg 33 kg

Lastkapacitet Förare/Medåkande 90/120 kg 2×90 kg

Last 10/30 kg 14 kg

Höjd max. 190 cm 190 cm

min. 140 cm 140 cm

För speciell miljö 125 cm 125 cm

Däckdimention 20“ 24“
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 DUPLEX kopplad cykel, typ 222

 Trehjulig cykel för transport av gods, typ 113

Denna trehjuling är avsedd att transportera 
godsoch har en en nyttolast på 50kg i bärkassen. 
Den är särskilt användbar i områden som inte är 
tillgängliga för motorfordon som gå-gator, sjukhus 
och fabrikskorridorer. Levereras med en fot-broms 
och en V-broms på framhjulet. Valfritt med växel.

Vår dubbelsidiga tvillingcykel är konstruerad genom 
att ansluta två cyklar sida vid sida med flexibla 
anslutningar. Denna konstruktion gör det möjligt för 
en person att cykla med stöd från en medföljande 
cyklist bredvid, så att kommunikationen underlättas 
mellan ryttarna. Cyklarna kan justeras för att ta 
personer med en längd från 125 cm och en total 
totalvikt på 150 kg. 

Denna trehjuling är avsedd för vuxna, passande för 
personer med en längd på från 140cm till 190cm 
och en total vikt på 90kg (120 kg som tillval). Den 
kommer med en pedalbroms. Det finns en rad 
extrafunktioner som erbjuds för att skräddarsy vår 
trehjuling för individuella behov. Godkänd för 
användning på vägen är denna trehjuling stabil och 
lätt att manövrera.
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