Rollfiets

Rollfiets
De duw fiets

Rolstoel met afhaakbare fiets

Rolstoel

De Fiets

• een stevig chassis dat voldoet
aan de mechanische eisen
• mountain bike wielen
• trommelremmen
• parkeerrem
• verstelbare rugleuning
• veiligheidsgordel
• verstelbare voetsteun
• stuurbegrenzer (demper)

• mountain bike met 3 of 8
versnellingen; elektrische
aandrijving mogelijk
(optioneel)
• torpedorem
• zadel met vering
• verlichting

De Rollfiets is een duwfiets bestaande uit een rolstoel en een fiets.
De Rollfiets is ontworpen voor een comfortabel rijplezier met een
hoge fietssnelheid, zowel op de openbare weg als op veldwegen.
De fiets beschikt eveneens over een goede wegligging, in bochten
buigt het fietsgedeelte lichtjes naar binnen. De Rollfiets is uitgerust
met trommelremmen aan de voorzijde en een torpedorem in het
achterwiel. Deze remmen functioneren bij alle omstandigheden en
uw veiligheid op de weg is dan ook verzekerd.

De Rolstoel :

De Fiets :

Het chassis van de rolstoel is ontworpen
om het gewicht van de persoon die erin
zit en een deel van het gewicht van de
fietser te dragen. De rolstoel beschikt over 2
mountainbike wielen met trommelremmen
op elk wiel, deze worden bediend door een
handgreep op het stuur.
Het ontwerp van de rolstoel en de remmen
verzekeren een optimale veiligheid, rekening
houdend met alle mogelijke beperkingen
van de fiets tijdens het gebruik.

Het fietsgedeelte beschikt over een
achterwiel met 3 of 8 versnellingen,
afhankelijk van het model. De manuele
versies zijn steeds uitgerust met een
torpedorem.
De fiets is uitgerust met verlichting op
batterijen en met een zadel met vering. In
een handomdraai kan het fietsgedeelte
met een verbindingsstuk aan de rolstoel
gekoppeld worden. Wanneer de fiets
losgekoppeld is van de rolstoel kan hij
makkelijk neergezet worden via een
uitklapbare middenstandaard. U kunt dan
met de stoel allen gaan wandelen.

De stoel heeft en zitbreedte van 46 cm
en is zowel geschikt voor een kind (ook
in een zitschaal) als een volwassene met
een gewicht tot 100 kg. De rugleuning is
verstelbaar (3 posities) en kan dichtgeklapt
worden om minder volume in te nemen
tijdens het transport in een voertuig.
Aan de achterzijde van de rolstoel
bevindt zich een verbindingsstuk om het
fietsgedeelte vast te koppelen aan de stoel.
Tijdens het vastkoppelen van de stoel aan de
fiets, gaat de stoel licht kantelen en de kleine
voorwielen omhoog duwen. De Rollfiets
steunt dan op de 2 grote voorwielen van de
stoel en op het achterwiel van de fiets.
Technische gegevens

Rolstoel

Zitdiepte
Zithoogte
Zitbreedt
Lengte zonder voetsteun
Breedte
Hoogte met hoofdsteun
Gewicht
Lengte
Hoogte
Maximal belasting

40 cm
56 cm
46 cm
80 cm
65 cm
107 cm
27 kg

100 kg

Elektrische aandrijving

Elektrische aandrijving :
De Rollfiets kan uitgerust worden met een
elektrische aandrijving. Deze hulp bij het
trappen kan op elk moment ingeschakeld
worden en helpt om uw inspanningen te
doseren. Fietsen blijft een plezier, zelfs bij
hellingen of tegen de wind in.

Fiets

Rollfiets

215 cm

12,5 kg
131 cm
85 cm
100 kg

180 kg
Rollfiets met elektrische assistentie
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