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Trehjuliga barncyklar
Hjälpmedel på hjul med bra kontroll och överblick 

Vik och Viki förenar användarvänlighet, hög komfort och säkerhet med en dynamisk design.
Konstruktionen med två hjul fram och ett bak ger bättre kontroll över cykeln och en bättre 
överblick över den när man cyklar.

Med Vik och Viki är det lättare att gå vid sidan av cykeln och leda den utan att slå i bakhjulen.

Cyklarna är mycket lätta att anpassa och bygga om för en ny brukare eller när flera personer skall  
använda samma cykel. I många fall behövs heller inga verktyg vid ändring utan justering görs med 
några enkla handgrepp.

Trehjulingar för barn med särskilda behov och där 
det behövs mer stabilitet eller långsam körning

 � Lämplig om man har balansproblem
 � Cyklarna har en låg tyngdpunkt, vilket ger god stabilitet
 � Hög stabilitet också i svängarna
 �Mycket cykelkänsla - känns som en tvåhjuling
 � Stort tillbehörsprogram med bålstöd, påskjutshandtag,
korgar m m
 �Möjligheter till specialanpassningar

Vik (ca 6-11 år)

Stort tillbehörsprogram finns.

Artikel Artikelnr

Vik med fast nav 150VIK01

Vik med frihjul och fotbroms 150VIK02

Vik 3-växlad 150VIK03 

Vik 7-växlad 150VIK07 

Viki med fast nav 150VIKI01

Viki med frihjul och fotbroms 150VIKI02

Viki 3-växlad 150VIKI03

Viki 7-växlad 150VJKI07

Viki (ca 3-7 år)
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Trehjuliga barncyklar
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Tillbehör och tillval
 � Cykelkorg fram eller bak
 � Ovalt eller tvådelat styre, som ger tryggt och bra grepp och gör det lätt att stiga på cykeln.  Lätt att

justera med enkla handgrepp.
 � Olika sadlar
 � Kroppstöd med bälte
 � Fotplattor

Viki (ca 3-7 år) Vik (ca 6-11 år)
Max brukarvikt 50 kg 75 kg

Styrhöjd Justerbar, 60 - 78 cm Justerbar, 80 - 98 cm

Grenmått * 35 - 50 cm 50 - 65 cm

Längd x bredd 100 x 60 cm 125 x 73 cm

Instegshöjd 12 cm 12,5 cm

Vikt 15 kg 20 kg

Växlar 0-växlad, 3-växlad alt. 7-växlad 0-växlad, 3-växlad alt. 7-växlad

Växelreglage Spakreglage Spakreglage

Typ av nav Frihjul med broms Frihjul med broms

Bromsar framhjul Trumbroms Trumbroms

Bromsar bakhjul Navbroms (saknas vid fast nav) Navbroms (saknas vid fast nav)

Hjulstorlek tum 18”  fram/ 24” bak 20”  fram/26” bak

Färg Gul eller cremevit Rosa eller svart

Specialtillpassningar på förfrågan.

*) Skridtlængde* Grenmått

Vid leverans är cykeln monterad med standardstyre och standardsadel – klar att användas. 




