
T-Bike
Fietsplezier zonder evenwichtsproblemen

• Stabiliteit

• Veiligheid

• Vooraanzicht



De T-Bike is een driewieler met twee voorwielen. Het vooraanzicht 
biedt de mogelijkheid om tussen obstakels door te rijden. Voor 
kinderen en volwassenen die meer stabiliteit nodig hebben, is de 
T-Bike driewieler een perfecte oplossing. De T-Bike richt zich op 
een actief publiek en maakt alle fietsactiviteiten mogelijk; met de 
fiets naar school, naar kantoor of een familie uitstap.
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Kwaliteit en veiligheid
Dankzij de 2 voorwielen heeft de fiets een 
grote stabiliteit. Men kan zich makkelijk 
tussen hindernissen verplaatsen doordat 
men een zicht heeft op de totale breedte 
van de fiets. De fiets kan zoals een normale 
fiets geduwd worden terwijl men er 
te voet naast loopt: de achterwielen 
belemmeren dit niet. De trommelremmen 
vooraan zorgen voor de remactiviteit. 
Achteraan heeft men de keuze tussen 
een torpedorem en een velgrem. De 
T-Bike is eveneens uitgerust met een 
middenstandaard en / verlichting op 
batterij.

Maten
De T-Bike bestaat in 3 maten: 
de T-Bike junior, de T-Bike 24 en de T-Bike 
26. De keuze van de fiets hangt af van de 
beenlengte van de fietser.

Accessoires
De T-Bike kan uitgerust worden met 
verschillende elementen die de positie 
en de ondersteuning van de fietser 
verbeteren.

Elektrische aandrijving
De T-Bike kan uitgerust worden met een 
elektrische motorisering.
Deze hulp bij het trappen kan op elk 
moment ingeschakeld worden en 
vermindert de te leveren inspanning. 
Fietsen blijft een plezier, zelfs bij hellingen 
of tegen de wind in.

T-BIKE Junior T-BIKE 24 T-BIKE 26
Publiek +/- 6 tot 12jaar vanaf 138 cm vanaf 158 cm
Beenlengte van 46-60 cm van 65-79 cm van 76-92 cm
Lengte 121 cm 144 cm 150 cm
Breedte 78 cm 82 cm 85 cm
Hoogte chassis 30 cm 42 cm 50 cm
Hoogte zadel 56-76 cm 76-91 cm 85-100 cm
Zithoogte 24 cm 27 cm 30 cm
Zitbreedte 50 cm 53 cm 57 cm
Diameter voorwiel 16” 20” 20”
Diameter achterwiel 20” 24” 26”
Gewicht 14 kg 18 kg 19 kg
Lengte kruk 125 mm 150 mm 170 mm
Afstand grond/pedaal 8 cm 9,5 cm 9,5 m
Kleur rood blauw blauw
Max belasting 90 kg 105 kg 105 kg

Rugsteun met 
gordel

Voetsteun op pedaal

Voetklem op pedaal

Elektrische aandrijving




