Anton ungdoms-/vuxencykel
Hjälpmedel på hjul utan instegshöjd!
Trehjuliga Anton har utvecklats från grunden av Jørn Iversen Rødekro ApS i ett nära samarbete
med användare av trehjulingar. Anton är speciellt utformad för personer som har svårt att lyfta
ben och fot för att komma upp på en vanlig cykel. Man går helt enkelt in i cykeln, sätter sig och
börjar cykla. Låg tyngdpunkt gör cykeln mycket stabil även när underlaget lutar.
Det är lätt att anpassa cykeln för olika behov 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. Cykeln har en genomtänkt design och är tillverkad av
kvalitetskomponenter.

Anton passar speciellt för dig som har svårt att
lyfta ben och fot för att komma upp på en cykel
Anton har ingen instegshöjd
Man sitter upprätt och förhållandet mellan styre och
sadel är ergonomiskt korrekt.
Ryggstödet ger en bekväm körställning och bidrar
med att ge extra kraft till pedalerna
Justerbart styre
Handbromsen ger en stabil och säker bromskraft
Den bakre fotdrivna bromsen är inbyggd i navet
Godkänt cykellås och reflexer
Det finns ytterligare tillbehör såsom olika sadlar,
korg fram (13 liter), korg bak (23 liter) och
kryckkäpphållare

Artikel

Artikelnr

Anton 7-växlad
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Tillverkare:
Jørn Iversen Rødekro ApS
www.ji.dk

Anton
Illustrationerna kan visa utrustning,
som beställs som extra tillbehör.
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Anton ungdoms-/vuxencykel
Anton 7-växlad
Max brukarvikt

120 kg

Styrhöjd

Justerbar, 105 - 123 cm

Grenmått *

63 -100 cm

Längd x bredd

173 x 70 cm

Instegshöjd

0 cm

Vikt

35 kg

Växlar

7-växlad

Växelreglage

Spakreglage

Typ av nav

Frihjul

Bromsar framhjul

Fälgbroms
(används även som parkeringsbroms)

Bromsar bakhjul

Fälgbroms

Hjul antal

1 fram
2 bak

Hjulstorlek

508/508 mm (20/20 tum)

Färg

Antracitgrå

* Grenmått
Skridtlængde
*)

Cykeln levereras med godkänt cykellås, reflexer, justerbart styre, ringklocka, parkeringsbroms.

Tillbehör och tillval
Olika sadlar
Ryggstöd
Justerbart styre
Cykelkorg fram (13 liter) och/eller cykelkorg bak (23 liter)
Kryckkäpphållare
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www.ji.dk
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