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Trehjuliga vuxencyklar
Hjälpmedel på hjul som gör vardagen lättare!

Om man har behov av hjälp och samtidigt helst vill klara sig själv finns lösningar som kan göra 
tillvaron lättare. Våra cyklar är lätta att komma upp på cykeln tack vare en låg instegshöjd och 
cykeln uppför sig stabilt också i svängarna. Det betyder att man kan känna sig trygg och helt 
koncentrera sig och njuta av cykelturen. Genom ett sinnrikt system med olika tillbehör kan de 
anpassas till personer 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 personer skall  
använda samma cykel. I många fall behövs heller inga verktyg vid ändring utan justering görs med 
några enkla handgrepp.

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

 � Lämplig om man inte är bekväm med en tvåhjulig cykel.
 � Cyklarna har en låg tyngdpunkt, vilket ger god stabilitet.
För  att få en naturlig känsla så lutar ramen lite när man svänger.
 � Viktor och Viktoria har ett kraftigt integrerat kedjeskydd och
innanpåliggande växelparti, som är underhållsfritt.
Finns som tre- eller sjuväxlad variant.
 � Viktor Power MPF och Viktoria Power MPF är sjuväxlade och
har en elektrisk hjälpmotor.

Viktor

Stort tillbehörsprogram finns.

Artikel Artikelnr

Viktor 3-växlad 150VI03

Viktor 7-växlad 150V107

Viktor Power MPF 7-växlad 150VP07

Viktoria 3-växlad 150VJ03

Viktoria 7-växlad 150VJ07

Viktoria Power MPF 7-växlad 150VJP07

Illustrationerna kan visa utrustning,  
som beställs som extra tillbehör.

Viktoria

Viktor Power
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Tillbehör och tillval
 � 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
 � Fotplattor
 � Kroppstöd med bälte
 � Ledsagarhandtag till tvådelat styre
 � Kryckkäpphållare
 � Cykelkorg fram eller bak

Viktor Viktoria
Max brukarvikt 125 kg 125 kg

Styrhöjd Justerbar, 105 - 123 cm Justerbar, 95 - 113 cm

Grenmått * 76 - 96 cm 63 - 76 cm

Längd x bredd 173 x 86 cm 150 x 78 cm

Instegshöjd 16 cm 18 cm

Vikt 25 kg 25 kg

Typ av nav Frihjul med broms Frihjul med broms

Växlar 3-växlad1) alt. 7-växlad 3-växlad1)  alt. 7-växlad

Växelreglage Spakreglage Spakreglage

Bromsar framhjul Trumbromsar Trumbromsar

Bromsar bakhjul Navbroms Navbroms

Hjulstorlek tum 20” /26” 18” / 24”

Färg Röd, blå Grön, blå

Specialtillpassningar på förfrågan.

Trehjuliga vuxencyklar

*) Skridtlængde* Grenmått
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1) För brukare som har svårt att komma på och av cykeln kan backnav beställas som tillbehör till 3-växlad cykel. 
Man kan backa med cykeln genom att trampa baklänges från stillastående läge, trots fotbroms.

Vid intresse för Viktor Power eller Viktoria Power med elektrisk hjälpmotor - begär separat information!

Vid leverans är cykeln monterad med standardstyre och standardsadel – klar att användas. 
Cyklarna levereras med godkänt cykellås, reflexer, justerbart styre, ringklocka, parkeringsbroms.




