DISCO

HMI 81848

Trehjulet handicapcykel
Disco med en motor placeret i forhjulet er alternativet til vores model med
Shimano Steps centermotor. Systemet er ideelt til eftermontering af motor
eller til dig, der har behov for at kunne regulere hastigheden med et
gashåndtag.
DISCO P20 er udstyret med en speed sensor der sikrer, at motoren kun
arbejder, når du træder i pedalerne – det såkaldte pedelec-princip. Her skal
du altså yde før du kan nyde. Motorens kraft styres med 5 niveautrin, og
slår selv fra ved maks 25 km/t. Aktuel understøtningsniveau fra motoren
kan du enten vælge ved at vælge én af de 5 niveautrin eller ved hjælp af
gashåndtaget. Cyklen har starthjælp op til 6 km/t.
Køredistancen på et fuldt opladet batteri er op til 35 km. Jo mere du selv
hjælper til og ved gunstige vind- og vejforhold kan du øge din køredistance
til en endnu højere rækkevidde.

DISCO P20 er særligt kendt for komfort, holdbarhed og
formidable køreegenskaber:
»

Stærk og næsten lydløs elmotor, der aktiveres af pedalerne

»

Smart LCD display og aftageligt Li/ion batteri (11Ah eller 15,6 Ah)

»

Let for dig at stige på og sikker at køre

»

Behageligt sofasæde, der nemt reguleres frem og tilbage

»

Ekstrem stærk konstruktion og lang levetid (+10 år)

»

7 gear med/uden bakfunktion

»

Tilpasses dine særlige behov og leveres indenfor 15 arbejdsdage
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Specifikationer
Dimensioner

Standardudstyr

Længde: 185 cm
Bredde: 75 cm
Indstigningshøjde: 22 cm
Hjulstørrelse: 20"

7 gear
Differentiale
Fod- og håndbremse
Parkeringsbremse
Justerbart sæde og styr
Frontkurv
Godkendt lås med 2 nøgler
Bakspejl
Sædehynde
Schwalbe Marathon Plus dæk

Cykelvægt
45 kg

Brugermål

Display

Min. skridlængde 55 cm

LCD med separat betjeningspanel

Brugervægt

Sensor:

Maks 125 kg

Speed sensor

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

Gear

Batteri:
Li/Ion 36V 396 Wh (11 Ah) - standard
Li/Ion 36V 562 Wh (15,6 Ah) - tilkøb

Motor:
ProMovec 250W - forhjulsmonteret

7 gear
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