DUO REHA Pedelec

HMI 118763
+ 118764

Dobbeltcykel med stærk hjælpemotor
DUO REHA Shimano Steps er en handicapcykel med en stærk hjælpemotor,
som er særligt velegnet til rehabilitering og genoptræning.
På DUO REHA modellen træder fører og passager afhængigt af hinanden
og i samme gear. Fører tvinger pedalerne rundt hos passager, hvilket er
vigtigt ved genoptræning af gangbesværede. Denne funktion slår I nemt
fra, og det giver passageren mulighed for at hvile på turen.
El-cyklen har en kraftig og let motor, som er designet til at yde den
maksimale kraftoverførsel for at sikre den længst mulige rækkevidde på
turen. På et fuldt opladet batteri er distancen op til 30 kilometer, og ved
gunstige vejr- og vindforhold er den ofte længere. Motorydelsen kan i alle
gear reguleres i tre trin, og slår selv fra ved 25 km/t. LCD-skærmen på styret
informerer undervejs om hastighed, kørt distance, aktuelt hjælpeniveau og
meget andet.
Batteriet er aftageligt, og I kan derfor oplade det lige der, hvor det passer
jer.

DUO REHA er særligt kendt for brugervenlighed,
fleksibilitet og formidable køreegenskaber:
»

Stærk elmotor der aktiveres med pedalerne

»

Let for jer at stige på og sikker at køre

»

Behagelige sofasæder, I nemt regulerer frem og tilbage

»

Trækker på begge baghjul via differentiale på bagaksel

»

Ekstrem stærk konstruktion og lang levetid på over 10 år

»

Anerkendt hjælpemiddel til genoptræning af gangbesværede

»

Vi tilpasser cyklen til jeres behov og leverer indenfor 15 arbejdsdage
(der kan p.g.a. corona være længere leveringstid; ring og forhør os!)

Gearsystem efter ønske:
»

Friløb med 5 gear i førerside med mulighed for ind- og udkobling af
passageren

PF mobility ApS

Bjerregårdvej 15, Timring

7480 Vildbjerg

T+ 45 9992 0600

info@pfmobility.dk

Specifikationer
Dimensioner

Batteri

Længde: 197 cm
Bredde: 98 cm
Indstigningshøjde: 22 cm
Hjulstørrelse: 20"

Li/Ion 36V 418 Wh (11 Ah). Kan
opgraderes til 508 Wh (14,3 Ah)

Brugermål

Kraftsensor

Sensor

Min. skridtlængde: 55 cm

Display

Brugervægt

LCD skærm

Maks 2 x 120 kg

Standardudstyr

Cykelvægt
82 kg

Farver
Rødmetallic
Blåmetallic
Sølvmetallic
Matsort
(PF mobilitys cykler er lakeret med
miljøvenlig pulverlak)

5 gear
Differentiale
Fod- og håndbremse
Parkeringsbremse
Justerbare sæder og styr
Frontkurv
Godkendt lås med 2 nøgler
Bakspejl
Sædehynder
Schwalbe Marathon Plus dæk

Gear
5 gear

Motor
Shimano Steps E6100 36V/250W.
Impulsmoment: 60 Nm
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