DUO
Dubbele fiets voor dubbel plezier!
DUO is een tweepersoonsfiets voor mensen met een beperking, maar het is
veel meer dan een fiets. DUO staat voor herwonnen vrijheid, wind in de
haren, rode wangen en echte levensvreugde. DUO geeft het dagelijkse leven
van mensen met loopproblemen of een beperking een nieuwe dimensie.
In deze versie werkt de tweepersoonsfiets als twee onafhankelijke fietsen.
Bij het fietsen trappen de bestuurder en de passagier onafhankelijk van
elkaar en kunnen ze individueel beslissen in welke van de 7 versnellingen
aan weerskanten ze willen rijden.
De constructie van de DUO met plaatsen voor een bestuurder en een
passagier maken het mogelijk dat zelfs mensen met ernstige
loopproblemen of met een ernstige beperking genieten van het fietsen.
De DUO is ook verkrijgbaar met elektrische motor, wat wij ten zeerste
aanraden, en alle modellen kunnen aan uw behoeften worden aangepast.

De DUO fiets staat bekend om zijn comfort, duurzaamheid
en fantastische rij-eigenschappen:
»

U stapt beiden gemakkelijk op en af en rijdt veilig

»

Comfortabele stoelen, die gemakkelijk naar voren of naar achteren
verstelbaar zijn

»

Aandrijving op beide achterwielen door een differentieel op de
achteras.

»

Bijzonder stevige constructie en een levensduur van meer dan 10 jaar
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Specificatie
Afmetingen

Standaard uitrusting

Lengte: 197 cm
Breedte: 98 cm
Opstaphoogte: 23 cm

7 versnellingen voor bestuurder en
passagier
Differentieel
Achteruitrijmogelijkheid en handrem
Parkeerrem
Verstelbare zitting en stuur
Mandje aan voorzijde
Slot met 2 sleutels
Achteruitkijkspiegel
Zitkussens
Schwalbe Marathon Plus banden

Binnenbeenlengte
Min. binnenbeenlengte: 55 cm

Maximale belasting
Max 2 x 120 kg

Gewicht van die fiets
69 kg

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

Versnellingen
2 x 7 versnellingen
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