PF Side-by-side
Veel meer dan een fiets voor twee
De PF Side by Side zitdriewieler is veel meer dan “gewoon een fiets”. Deze
zitdriewieler vertegenwoordigt het ultieme gevoel van vrijheid, wind door
je haren en vitaliteit. De PF Side by Side zitdriewieler verrijkt het dagelijkse
leven voor mensen met loopproblemen of een lichamelijke beperking.
De bestuurder en de passagier kunnen samen trappen maar de trapfunctie
kan voor de passagier ook uitgeschakeld worden zodat deze even uit kan
rusten met de voeten op de pedalen, een treeplank of in de voetsteun.
Met dit unieke ontwerp voor bestuurder/passagier kunnen mensen met
ernstige loopproblemen of een lichamelijke beperking weer genieten van
fietsen.
De PF Side-by-Side is ook verkrijgbaar met elektrische motor, wat wij ten
zeerste aanraden. Alle modellen kunnen aan uw behoeften worden
aangepast middels diverse accessoires.

De PF Side-by-side fiets staat bekend om zijn comfort,
duurzaamheid en fantastische rij-eigenschappen:
» Makkelijk op te stappen en veilig om te rijden
» Comfortabele zittingen die makkelijk voor- en achteruit verstelbaar zijn
» Aangedreven achterwielen d.m.v. een differentieel in de achteras
» Extreem sterke constructie
» Erkend als een revalidatie hulpmiddel
» Aan te passen aan individuele wensen en behoeften
» Leverbaar met een ondersteunende motor
» Levertijd ca. 4 weken
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer voor advies over de beste
oplossing voor u.
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Specificatie
Afmetingen

Sensor

Lengte: 198 cm
Breedte: 100 cm
Opstaphoogte: 15 cm

Krachtsensor

Binnenbeenlengte

LCD scherm

Display

Min. binnenbeenlengte: 55 cm

Motor

Maximale belasting

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

Max 2 x 120 kg

Standaard uitrusting

Gewicht van de fiets
70 kg

Kleuren
Metallic rood
Metallic blauw
Metallic grijs
Mat zwart
De fietsen van PF mobility worden gecoat
met een milieuvriendelijke lak

7 versnellingen freewheel
Differentieel
Handbediende schijfrem op achterwiel
Parkeerrem
Verstelbare zitting en stuur
2 mandjes aan de achterzijde
Slot met 2 sleutels
Achteruitkijkspiegel
Zitkussentjes
Schwalbe Marathon Plus banden

Versnellingen
7 versnellingen freewheel

Accu
Li/Ion 36V 418 Wh (11 Ah). Kan worden
opgewaardeerd tot 508 Wh (14,3 Ah)

PF mobility Holland BV

Havendijk 21

4731 TA Oudenbosch

Tel. 0165-318375

info@pfmobility.nl

