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Viktor Power MPF

Power MPF är Viktor cykeln 
med el‑motor
Viktor Power MPF är utveckat genom ett 
värdefullt och tätt samarbete med brukare av 
trehjuliga cyklar.. 

Viktor Power MPF gör cykling lätt 
Den elektriska hjälpemotor gör det ännu lät-
tare att cykla, för ni ska bruka färre krafter till att 
trampa pedalerna.

Trehjuliga cyklar är något för sig!
De två hjul fram ger dig en bra överblick över 
Viktor cyklens bredd. Du får en behaglig känsla 
av överskådlighet,  du har full överblick och 
kontroll, när du ska forcera hinder. Du upplever 
att cyklen opför sig stabilt i svängarna. Det 
betyder, att du känner dig helt trygg i trafiken 
och du kan koncentrera dig om att njuta av 
turen.
Att trampa med cyklen känns behagligt och sä-
kert. Med den ene handen kan du styra, 
samtidig med att du stödjer dig till sadeln med 
den andra.

• Brukare med nedsatt muskelkraft i benen
• Äldre, som behöver mera stabilitet— eller 
långsammare färd
• Du, som inte är helt trygg med en 
tvåhjulig cykel
• Brukare med nedsatt rörlighet
• Brukare med Parkinsons sjukdom
• Brukare med halvsidig förlamning
• Brukare med sclerose
• Brukare med hjärnskador
• Brukare med rygg- och knäskador 

Viktor Power MPF har en 
bred grupp av brukare
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Pernova Hjälpmedel AB
Karlsgårdsvägen 22
SE-922 32 Vindeln
Tel: 0451-705400
mail: info@pernova.se
www.pernova.se



Stabilitet med in i 
kurvorna
I kurvorna följer Viktor cykeln 
som en tvåhjulig cykel, så du har 
alltid känslan av att den känns 
som en sådan.

God överblick över cykel 
och väg
Med två hjul framför har du alltid 
överblick över cykelns bredd. De två 
framhjulen ger en fantastisk 
stabilitet under alla 
vägförhållanden. När du 
ska backa med 
cykeln är bakhjulet 
aldrig i vägen eller när cykeln ska 
ledas behöver man inte då heller få 
skrapsår av bakhjulet. Sta
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•  Cykeln har en elektrisk hjälpmotor, så själv med
ringa muskelkraft kommer du långt.

•  Låg instegshöjd
•  Du sitter upprätt, viklet gör färden behagligare 

och mera överskådlig.
•  Cykeln har en genemtänkt design och är 

producerad av kvalitetskomponenter
•  Förhållandet mellan sadel och styretger en

ergonomiskt korrekt ställning som juseras och
anpasssas efter brukaren. Det ger en behaglig og 
komfortabel cykeltur

•  Låg tyngdpunkt ger god stabilitet, också när
vägen lutar 

Viktor Power MPF
Viktor Power cyklens dynamiska design förändrar användarvänligheten, hög 
komfortoch säkerhet.

Elektrisk 
hjälpmotor
Den effektiva batteri-
drivna elmotor är byggt 
samman med pedalerna. 
Motoren finner ut själv 
hur mycket hjälp du har 
behov för.

Specifikationer
Instegshöjd 
Styrhöjd 
Skridtlængde* 
Längd x bredd 
Vikt 
Bromsar framhjul
Bromsar bakhjul 
Växlar
El-motor Batterityp 
Tid till uppladdning 
Aktionsradie 

18 cm
105 - 123 cm
76 - 96 cm
173 x 86 cm
40 kg
Trumbroms 
Rullbroms
7
Integrerat i tramphus 
Lithium 36 V / 12 Ah
2.3 - 3 timer
Ca. 40 km med medelhjälp
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med Velcro

*) Skridtlængde

MPF DRIVE batteri 
med lås mot stöld
Det kraftiga batteriet 
kan tas ut för 
uppladdning. På en 
uppladdning kan du 
köra ca. 40 km med 
medel hjälp. Batteriet 
låses med en nyckel 
när den sitter på 
cykeln.

Sidspeglar

Illustrationerne kan vise udstyr, som fås som ekstra tilbehør.

Cykelkorg
Framför och bak på cykel

Standard utrustning

• Batteri och laddare
• Godkänt cyklelås
• Dubbeltbunden bakfälg
• Reflexer
• Rostfria skruvar
• Justerbart styre
• Parkeringsbroms
• Trumbroms på framhjulet
• Leveras i rossoröd
• USB uttag till 

telefonladdning 




