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3-18 Cykler
- nu i 6 størrelser, fra barn til voksen!

Standard:
• Fast nav, pedalbremse eller frinav
• Parkeringsbremse som er enkel at betjene
• Mindre bremsehåndtag
• Vrid gearskift
• Ringeklokke
• Skærm foran
• Skærm bag på alle cykler, undtaget 12’’
• Lyssæt (ikke 12” fastnav)
• Reflekser
• T-stang under sæde, trinløst regulerbar
• Kurv

• Lav indstigningshøjde
• Svingspærre
• Bremse på både for- og baghjul 
   (ikke på modeller før skolealder)
• 12”- 20” har hvidt stel
• 24”- 26XL” har gråt stel

Mål i cm model 3-hjul 12” 12/16” 16” 20” 24” 26” 26"XL

Min/max. afstand fra sæde til pedal 32/44 45/60 44/55 51/69 58/86 68/94 75/101

Sæderør til styrerør 33 33 39 45 53 58 58

Hjulafstand 64 64 76 89 104 112 112

Længde 102 115 120 140 165 178 178

Indstigningshøjde 16 18 18 20 22 23 23

Bredde 58 65 65 69 75 75 75

Vægt, kg 11,7 13 12,1 15,1 17,7 20,5 21,3

Max brugervægt, kg 40 60 60 80 100 120 120
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3-18 cyklerne er meget velegnet til små børn. 
Årets nyhed er kombinationen med 16 tommers 
forhjul og 12 tommers baghjul. 

Denne nye størrelse giver større spænd på skridt- 
længde og gør at disse cykler er velegnet fra små 
brugere op til skolealderen! Tidssvarende design 
og høj funktionalitet er vigtige stikkord her.

Her får du det du har behov for:
• Lav indstigningshøjde
• Solid parkeringsbremse som er let at betjene
• Let tråd cykel
• Svingbegrænser med selvopretningsfunktion
• Kurv
• Reflekser foran og bag
• Skærm på forhjulet

Gennemtænkt til mindste detalje

Varenr 3-18 cykel
1700-1215 Cykel 3hjul 3-18 Momo str12" sh32-44 0 gear fastnav indstigh16 kurv skærm foran 

1700-1216 Cykel 3hjul 3-18 Momo str16/12” sh45-60 0 gear fastnav indstigh18 kurv skærm foran 
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Dynamo i forhjulet er standard på modellen med ledsagerstyring.

Fra barn til store voksne!
Cyklerne fra skolealder til voksne kan leveres med fast nav. Dette betyder at pedalene automatisk bevæger sig 
frem- og bagover når cyklen skubbes af ledsager. Nu er det blevet mere enkelt, da vi har et artikelnummer som 
indeholder både cykel og ledsagerstyring!

Varenr 3-18 cykel
1700-1217 Cykel 3hjul 3-18 Momo str16" f/ledsagerstyring sh44-55 0gear fastnav indstigh18 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssett skjermer 
1700-1218 Cykel 3hjul 3-18 Momo str20" f/ledsagerstyring sh51-69 0gear fastnav indstigh20 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssett skjermer
1700-1219 Cykel 3hjul 3-18 Momo str24" f/ledsagerstyring sh58-86 0gear fastnav indstigh22 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssett skjermer 
1700-1220 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26" f/ledsagerstyring sh68-94 0gear fastnav indstigh22 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssett skjermer 
1700-1221 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26" XL f/ledsagerstyring sh75-101 0gear fastnav indstigh22 0gear fælgbremse skive-

bremse kurv lyssæt skærme
1700-1222 Cykel 3hjul 3-18 Momo str16" ledsagerstyring sh44-55 0gear fastnav indstigh18 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssæt skærme 
1700-1223 Cykel 3hjul 3-18 Momo str20" ledsagerstyring sh51-69 0gear fastnav indstigh20 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssæt skærmer 
1700-1224 Cykel 3hjul 3-18 Momo str24" ledsagerstyring sh58-86 0gear fastnav indstigh22 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssæt skærme 
1700-1225 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26" ledsagerstyring sh68-94 0gear fastnav indstigh22 fælgbremse skivebremse kurv 

lyssæt skærme
1700-1226 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26" XL ledsagerstyring sh75-101 0gear fastnav indstigh22 0gear fælgbremse skive-

bremse kurv lyssæt skærme 



5

Det findes mange grunde til at vælge vore modeller med pedalbremse eller frinav. Her er det meste standard 
og alle modellerne er med lavt indstigning. Cyklerne har trommelbremse i forhjulet og størrelsene er fra små 
brugere - hele vejen op til brugere på 190 cm. Velkendt kvalitet gennem flere årtier.
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Varenr 3-18 cykel pedalbremse 
1700-1227 Cykel 3hjul 3-18 Momo str16" sædehøjde 44-55 3gear pedalbremse indstigh18 kurv lyssæt trommelbremse komforthåndtag 

skærme 
1700-1228 Cykel 3hjul 3-18 Momo str20" sædehøjde 51-69 7gear pedalbremse indstigh20 kurv lyssæt trommelbremse komforthåndtag 

skærme 
1700-1229 Cykel 3hjul 3-18 Momo str24" sædehøjde 58-86 7gear pedalbremse indstigh22 kurv lyssæt trommelbremse komforthåndtag 

skærme 
1700-1230 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26" sædehøjde 68-94 7gear pedalbremse indstigh22 kurv lyssæt trommelbremse komforthåndtag 

skærme 
1700-1231 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26’’XL sædehøjde 75-101 7gear pedalbremse indstigh22 kurv lyssæt trommelbremse kom-

forthåndtag skærme 
Varenr 3-18 cykel frinav
1700-1237 Cykel 3hjul 3-18 Momo Motion str16” sædehøjde 44-55 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 250W36V14,25Ah 

opstartshjælp drejehåndtag indstigh18 kurv lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme
1700-1233 Cykel 3hjul 3-18 Momo str20" sædehøjde 51-69 7gear frinav indstigh20 kurv lyssæt trommelbremse/rullebremsenav 

komforthåndtag skærme 
1700-1234 Cykel 3hjul 3-18 Momo str24" sædehøjde 58-86 7gear frinav indstigh22 kurv lyssæt trommelbremse/rullebremsenav 

komforthåndtag skærme
1700-1235 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26" sædehøjde 68-94 7gear frinav indstigh22 kurv lyssæt trommelbremse/rullebremsenav 

komforthåndtag skærme 
1700-1236 Cykel 3hjul 3-18 Momo str26’’ XL sædehøjde 75-101 7gear frinav indstigh22 kurv lyssæt trommelbremse/rullebremsenav 

komforthåndtag skærme 
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Skemaet herunder beskriver, hvad der leveres i standard udgave. Vær opmærksom på, at vi kan programmere  
cyklen til andre værdier, hvis ønskelig! Dette gøres enkelt med Sofware fra Heinzmann. Alle cykler kan   
programmeres fra 4 km/t-20 km/t (26”=25 km/t) Valget er dit.    

Køreprogram Eco Standard Power
16" 4 km/t 4 km/t 6 km/t
20" 4 km/t 4 km/t 6 km/t
24" 10km/t 15 km/t 20 km/t
26" 10km/t 15 km/t 20 km/t
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Årets store nyhed på 3-18 cykler er den nye hjælpemotor. Den er meget kraftig og godt tilpasset nordiske 
forhold. Vi glæder os til at vise dig den!

Nu må man bare ændre opfattelsen af, hvem der kan bruge cykler med hjælpemotor!
Vor nye løsning kan justeres i softwaren, så den bare giver lidt forsigtig hjælp, du bestemmer selv kraften og 
farten. Dette gør cyklen velegnet for de fleste som kan bruge pedalbremse eller frinav. Glimrende løsning - for 
nye brugergrupper. Kan justeres helt ned til GÅ FART - her er løsningen mange har ventet på!
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Varenr 3-18 cykel 

1700-1237 Cykel 3hjul 3-18 Momo Motion str16" sh44-55 7gear frinav hjælpemotor 
Heinzmann 250W/36V/14,25Ah opstartshjælp drejehåndtag indstigh18 kurv lyssæt 
skivebremse komforthåndtag skærme

1700-1238 Cykel 3hjul 3-18 Momo Motion str20" sh51-69 7gear frinav hjælpemotor 
Heinzmann 250W/36V/14,25Ah opstartshjælp drejehåndtag indstigh20 kurv 
yssæt skivebrems komforthåndtag skærme

1700-1239 Cykel 3hjul 3-18 Momo Motion str24" sh58-86 7gear frinav hjælpemotor 
Heinzmann 250W/36V/14,25Ah opstartshjælp drejehåndtag indstigh22 kurv 
lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme og differentiale

1700-1240 Cykel 3hjul 3-18 Momo Motion str26" sh68-94 7gear frinav hjælpemotor 
Heinzmann 250W/36V/14,25Ah opstartshjælp drejehåndtag indstigh22 kurv 
yssæt skivebremse komforthåndtag skærme og differentiale

1700-1241 Cykel 3hjul 3-18 Momo Motion str26’’XL sh75-101 7gear frinav hjælpemotor 
Heinzmann 250W/36V/14,25Ah opstartshjælp drejehåndtag indstigh22 kurv 
lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme og differentiale
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Disse nye modeller med Heinzmann har mange fordele, såsom:
• Stor batteripakke på 14,25 Ah
• Censor i pedaler for let igangsætnng også op af bakke
• Meget kraftig motor i solid kvalitet
• Fuldstændig programmerbar med velkendt Heinzmann software
• Drejegas med opstartshjælp som standard
• Frinav eller pedalbremse
• Differentiale fra til 24” til 26”XL

3-18 med Heinzmann hjælpemotor - Gennemtænkt ned til mindste detalje

Nu med differentiale 

som standard 

fra 24”-26”XL
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Støttehjul
De velkendte støttehjul fra 3-18 specialcykler kan nu leveres som eftermonteringssæt til vanlige 2hjulscykler. 
Støttehjulene er af høj kvalitet og “støttehjulsarmene” kan reguleres mod underlaget. Støttehjulene giver en 
kontrolleret balance pga den fjedrende effekt i”støttehjulsarmene”. Løsningen passer til de fleste 2hjulscykler, 
men noget tilpassing må påregnes på enkelte modeller.

Varenr Varebeskrivelse
1703-1302 Støttehjul universal cykel 12" hreg kpl sæt
1703-1303 Støttehjul universal cykel 16" hreg kpl sæt
1703-1297 Støttehjul universal cykel 18-20" hreg kpl sæt
1703-1237 Støttehjul universal cykel 24" hreg kpl sæt
1703-1239 Støttehjul universal cykel 26" hreg kpl sæt

C
yk

le
r

S
tø

tt
eh

ju
l

Passer de fleste 
2hjuls cykler 
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Årets store nyhed på 3-18 cyklerne er den nye hjælpemotor. Den er meget kraftig og godt tilpasset til de 
nordiske forhold. Cyklerne opleves som moderne og passer brugere op til 190 cm.

Disse nye modeller med Heinzmann har mange fordele, f.eks. som:
• Testet ihht EN 15194-2017.
• Stor batteripakke på 14,25 Ah
• Censor i pedaler for let igangsætning også ved stigninger
• Meget kraftig motor i solid kvalitet
• Fuldstændig programmerbar med velkendt Heinzmann software. 
• Afbryder med hjælpestart som standard
• Frinav
• Gripshift og 7 gear

Varenr 3-18 cykel 2 hjul m/hjælpemotor 
1700-1247 Cykel 2hjul 3-18 Momo Too str24" sædehøjde 58-86 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 

250W36V14,25Ah opstartshjælp trykknap indstigh22 lyssæt Hydraulisk bremse 
komforthåndtag skærme 

1700-1248 Cykel 2hjul 3-18 Momo Too str26" sædehøjde 68-94 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 
250W36V14,25Ah opstartshjælp trykknap indstigh22 lyssæt Hydraulisk bremse 
komforthåndtag skærme  
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Mål i cm special cykel med støttehjul 12” 16” 20” 24” 26”
Min/max. afstand fra sæde til pedal 32/44 44/55 51/69 58/86 68/94
Sæderør til styrerør 33 39 45 53 58
Hjulafstand 64 76 89 104 112
Længde 102 120 140 165 178
Indstigningshøjde 16 18 20 22 23
Bredde 54 54 62 71 71
Maks brugervægt, kg 40 50 65 100 100

3-18 Specialcykler har støttehjul som er indstillelige efter brugervægt, noget som gør det muligt med fuld kontakt mellem støttehjulene og 
underlaget. Ved svingning bliver afstanden automatisk kortere til siden du svinger til, samtidig med at afstanden på den anden side forlæng-
es, disse ting gør at cyklerne opleves som meget trygge og stabile. På vore specialcykler kan du vælge mellem 5 størrelser og om du ønsker 
frinav eller pedalbremse og programmerbar hjælpemotor (dog ikke på 12”).

Vor nye løsning er velegnet til nordiske forhold, er meget kraftig og har 60 NM.

Skema herunder beskriver, hvad der leveres i standard udgave. Vær opmærksom på, at vi kan programmere cyklen om til andre værdier hvis 
ønskeligt! Dette gøres enkelt med Sofware fra Heinzmann. Alle cykler kan programmeres fra 4 km/t  - 20 km/t. Valget er dit. 

Køreprogram Eco Standard Power
16" 4 km/t 4 km/t 6 km/t
20" 4 km/t 4 km/t 6 km/t
24" 10km/t 15 km/t 20 km/t
26" 10km/t 15 km/t 20 km/t
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Varenr 3-18 Specialcykel med programmerbar hjælpemotor og frinav (bestillingsvare)
1700-1255 Cykel Special 3-18 m støttehjul str16" sh44-55 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 250W/36V/14,25Ah 

opstartshjælp drejehåndtag indstigh18 lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme
1700-1256 Cykel Special 3-18 m støttehjul str20" sh51-69 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 250W/36V/14,25Ah

opstartshjælp drejehåndtag indstigh 20 lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme
1700-1257 Cykel Special 3-18 m støttehjul str24" sh58-86 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 250W/36V/14,25Ah 

opstartshjælp drejehåndtag indstigh 22 lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme
1700-1258 Cykel Spesial 3-18 m støttehjul str26" sh68-94 7gear frinav hjælpemotor Heinzmann 250W/36V/14,25Ah 

opstartshjælp drejehåndtag indstigh 23 lyssæt skivebremse komforthåndtag skærme
Varenr 3-18 Specialcykel med frinav (bestillingsvare)
1700-1259 Cykel Special 3-18 m støttehjul str12" sh32-44 7gear frinav indstigh16 skærme
1700-1260 Cykel Special 3-18 m støttehjul str16" sh44-55 7gear frinav indst. 18 lyssæt skivebrm. kom. håndtag skærme
1700-1261 Cykel Special 3-18 m støttehjul str20" sh51-69 7gear frinav indst. 20 lyssæt skivebrm. kom. håndtag skærme
1700-1262 Cykel Special 3-18 m støttehjul str24" sh58-86 7gear frinav indst. 22 lyssæt skivebrm. kom. håndtag skærme
1700-1263 Cykel Special 3-18 m støttehjul str26" sh68-94 7gear frinav indst. 23 lyssæt skivebrm. kom. håndtag skærme
Varenr 3-18 Specialcykel med pedalbremse (bestillingsvare)
1700-1264 Cykel Special 3-18 m støttehjul str12" sh32-44 7gear pedalbremse indstigh16 skærme
1700-1265 Cykel Special 3-18 m støttehjul str16" sh44-55 7gear pedalbrm. indst. 18 lys skivebrm. kom. håndtag skærme
1700-1266 Cykel Special 3-18 m støttehjul str20" sh51-69 7gear pedalbrm. indst. 20 lys skivebrm. kom. håndtag skærme
1700-1267 Cykel Special 3-18 m støttehjul str24" sh58-86 7gear pedalbrm. indst. 22 lys skivebrm. kom. håndtag skærme
1700-1268 Cykel Special 3-18 m støttehjul str26" sh68-94 7gear pedalbrm. indst. 23 lys skivebrm. kom. håndtag skærme
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RygstøtteKropsstøtte bredereglerbar kom-
plet med brystsele og bøjle

Pedalarmforkorter trinløs stilbar Fodplade med lod og rem Fodplade balance univsal

Styr cirkel med bremsebøjleSæde Banana Enkel montering/demontering 
af batteri

Overkropsfiksering komplet
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Alle 3-18 cyklerne er forberedt for branchens største 
udvalg af moderne tilbehør. Se ordreguide på 
www.medema.dk for størrelser og beskrivelse!
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Målskema kropsstøtte/hoftestøtte/rygstøtte 

Målskema fodplader

Varenr Varenavn

Min. 
bredde 

foran cm

Max. 
bredde 
foran 
cm

Min. 
bredde 
bak cm

Max. 
bredde 
bak cm

Ind-
vendig 
længde 

cm

Min. højde 
lægstøtte 

cm

Max. 
højde 

lægstøtte 
cm

1708-1317 Fodplade cykel 3-18 12-16" lod og rem hø 8,7 10,4 5,7 7,4 17,4
1708-1319 Fodplade cykel 3-18 12-16" lod og rem ve 8,7 10,4 5,7 7,4 17,4
1708-1323 Fodplade cykel 3-18 16-20" lod og rem hø 9,5 12 6,7 9,2 20,1
1708-1326 Fodplade cykel 3-18 16-20" lod og rem ve 9,5 12 6,7 9,2 20,1
1708-1333 Fodplade cykel 3-18 24-26" lod og rem hø 11,5 14 8,1 10,6 23,8
1708-1336 Fodplade cykel 3-18 24-26" lod og rem ve 11,5 14 8,1 10,6 23,8
1708-1345 Fodplade cykel 3-18 str1 12" lægholder hø 8,7 10,4 5,7 7,4 17,4 15 18,5
1708-1346 Fodplade cykel 3-18 str1 12" lægholder ve 8,7 10,4 5,7 7,4 17,4 15 18,5
1708-1347 Fodplade cykel 3-18 str2 16-20" lægholder hø 9,5 12 6,7 9,2 20,1 18 22
1708-1348 Fodplade cykel 3-18 str2 16-20" lægholder ve 9,5 12 6,7 9,2 20,1 18 22
1708-1351 Fodplade cykel 3-18 str3 24-26" lægholder hø 11,5 14 8,1 10,6 23,8 21 26
1708-1350 Fodplade cykel 3-18 str3 24-26" lægholder ve 11,5 14 8,1 10,6 23,8 21 26
1708-1349 Fodplade cykel 3-18 str4 26" lægholder hø 11,5 14 8,1 10,6 23,8 28 36
1708-1322 Fodplade cykel 3-18 str4 26" lægholder ve 11,5 14 8,1 10,6 23,8 28 36
1708-1339 Fodplade cykel 3-18 dynamisk benføring 

m/lægholder str1 hø
8,7 10,4 5,7 7,4 17,4 15 18,5

1708-1340 Fodplade cykel 3-18 dynamisk benføring 
m/lægholder str1 ve

8,7 10,4 5,7 7,4 17,4 15 18,5

1708-1341 Fodplade cykel 3-18 dynamisk benføring 
m/lægholder str2 hø

9,5 12 6,7 9,2 20,1 18 22

1708-1342 Fodplade cykel 3-18 dynamisk benføring 
m/lægholder str2 ve

9,5 12 6,7 9,2 20,1 18 22

1708-1343 Fodplade cykel 3-18 dynamisk benføring 
m/lægholder str3 hø

12 15 8,8 11,8 24 20,5 25,5

1708-1344 Fodplade cykel 3-18 dynamisk benføring 
m/lægholder str3 ve

12 15 8,8 11,8 24 20,5 25,5

Varenr Varenavn Str Med/uden rygbøjle

Str. rygbø-
jle som 
er med

Total
højde

1713-1388 Hoftestøtte 1 Uden rygbøjle inv.br 20-30 cm
1713-1390 Hoftestøtte 2 Uden rygbøjle inv.br 25-35 cm 
1713-1392 Hoftestøtte 3 Uden rygbøjle inv.br 30-40 cm
1706-1204 Rygstøtte 1 Med rygbøjle inv.br 20-30 cm 1 

1706-1205 Rygstøtte 2 Med rygbøjle inv.br 25-35 cm 2

1706-1206 Rygstøtte 3 Med rygbøjle inv.br 30-40 cm 3

1713-1397 Kropsstøtte bredde reg 1 Med rygbøjle inv.br 20-28 cm 1 

1713-1398 Kropsstøtte bredde reg 2 Med rygbøjle inv.br 25-33 cm 2 

1713-1399 Kropsstøtte bredde reg 3 Med rygbøjle inv.br 30-36 cm 3 

1713-1403 Overkrop fiks kompl. 1 Med rygbøjle inv.br 20-28 cm 2

1713-1404 Overkrop fiks kompl. 2 Med rygbøjle inv.br 25-33 cm 3

1713-1407 Overkrop fiks kompl. 3 Med rygbøjle inv.br 30-36 cm 4

1706-1200 Rygbøjle 1 Max h sæde- overkant rygstøtte 28 cm 31 cm
1706-1201 Rygbøjle 2 Max h sæde- overkant rygstøtte 38 cm 41 cm
1706-1202 Rygbøjle 3 Max h sæde- overkant rygstøtte 45 cm 49 cm
1706-1203 Rygbøjle 4 Max h sæde- overkant rygstøtte 60 cm  64 cm
1712-1380 Kun skridtsele 4 pkt 1
1712-1382 Kun skridtsele 4 pkt 2
1712-1383 Kun skridtsele 4 pkt 3
1713-1411 Skridtsele m/hoftestøtte 1 Uden bøjle
1713-1413 Skridtsele m/hoftestøtte 2 Uden bøjle
1713-1412 Skridtsele m/hoftestøtte 3 Uden bøjle

Total højde
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Lotse 
- tandemcykel

Lotse tandemcykel

Skridtlængde (bruger) 40-90 cm (vælg 
korrekt pedalarm/ 
pedalarmforkorter)

Skridtlængde 
(ledsager)

75-100 cm

Indstigningshøjde 37,5 cm

Totallængde 242 cm

Totalbredde 65 cm

Maks brugervægt 200 kg

Hjulstørrelse foran/
bag

20”x1,75/22”x1,75

Standard:
• 7 gear
• Frikoblingsmulighed på kranken foran
• Hydrauliske bremser
• Lyssæt
• Speedometer
• Drikkeflaske
• Fjedrende forgaffel
• Hurtigregulering af sædehøjde
• 500 watt kraftig hjælpemotor

Standardmuligheder for kranksystemet foran:
• Pos 1 - “Tvang” funktion, bruger skal cykle med
• Pos 2 - “Kan” funktion, bruger vælger om han vil
   cykle eller ikke cykle
• Pos 3 - “Ikke” funktion, bevægelse af pedaler giver  
   ingen reaktion.

Varenr Varebeskrivelse

1700-1269 Cykel tandem Lotse 2hjul rammeh85 skridtl45-90 indstigh 37 7gear håndbremse hjælpemotor Heinzmann 
500W/36V14,25Ah bruger i front opstartshjælp frikopl bruger fjedrende forgaffel frinav

Lotse leveres som standard med 125 mm pedalarmlængde foran, dette giver skridtlængde fra 45 cm. Kan også leveres med 
90 mm eller 150 mm pedalarmlængde for de med skrittlængde under 45 cm eller over 70 cm. Du kan i tillæg bruge pedalarm-
forkorter.

Cyklen er udstyret med Heinzmann motorløsning, som giver starthjælp på op til 6 km/t ved brug af drejegas. Dette gør at 
man kommer i gang ved stigninger, ved hindringer og lignende. Hjælpemotoren er kraftig og giver solid assistance når der er 
behov for det. Motoren yder hjælp op til 17,5 km/t og man vil blive overrasket over, hvor enkelt det er at cykle med den.

Vælger du alternative pedalarme, vil Lotse være velegnet for brugere fra 3 år til voksen!

Lav indstigningshøjde

500 W motor i baghjul ...

Fjedrende forgaffel
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Draisin Plus

Draisin Plus

Ryghøjde  40-55 cm

Sædebredde  25-50 cm

Sædedybde 24-36 cm

Totallængde  234 cm

Totalbredde  72 cm

Totalhøjde  148 cm

Hoftevinkel sæde foran  90-105 grader

Maks brugervægt  175 kg

Hjulstørrelse foran/bag  22”x1,75

Standard:
• Vinkelregulerbar ryg som standard
• Aftagelig rullestolsdel
• Velcro på sæde foran
• Hydrauliske bremser
• 8 gear
• Hovedstøtte
• Indstillelig bredde på sæde foran
• Indstillelig dybde på sæde foran
• Indstillelig hoftevinkel på sæde foran
• Benstøtter
• Støtteben for cykeldel
• Lyssæt
• Parkeringsbremse

Draisin Plus gør det mulig at cykle til 
bestemmelsesstedet, for derefter at afkoble  
rullestolsdelen og fortsætte turen der hvor 
man ikke kan cykle. 

Draisin Plus kan leveres med alternative 
sædeenheder og kan tilpasses de fleste 
brugere.

Cyklen er udstyret med Heinzmann motorløsning, som giver starthjælp på op til 6 km/t ved brug af drejegas. Dette sørger for at man kommer i gang 
ved stigninger, ved hindringer og lignende. Hjælpemotoren er kraftig og giver solid assistance når det er behov for det. Motoren yder hjælp op til 17,5 
km/t og man bliver overrasket over, hvor enkelt det er at cykle med den.

Varenr Varebeskrivelse

1700-1196 Cykel 3hjul tandem Draisin Plus lille 8gear håndbremse hjælpemotor Heinzmann 500W/36V11Ah opstartshjælp 
sædeenhed regulerbar

Specialsæde Stabilo S M L XL

A Rygbredde 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

B Sædedybde+ryghøjde 30+50 cm 35+60 cm 40+75 cm 45+75 cm

C (se skitse til venstre) 58 cm 65 cm 75 cm 85 cm

D (se skitse til venstre) 28 cm 28 cm 35 cm 35 cm

Specialsæde Stabilo er en vakumformet 
sædeindsats som er let i vægt.

Mulitregulerbart 
sæde i front
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Standard:
• 7 gear
• Frikoblingsmulighed på kranken foran
• Hydrauliske bremser
• Lyssæt
• Speedometer
• Drikkeflaske
• Kurv
• Tippesikring
• Fjedrende forgaffel
• Hurtigregulering af sædehøjde
• 500 watt kraftig hjælpemotor

Standardmuligheder for kranksystemet foran:
• Pos 1 - “Tvang” funktion, bruger skal cykle med
• Pos 2 - “Kan” funktion, bruger vælger om han vil
   cykle eller ikke cykle
• Pos 3 - “Ikke” funktion, bevægelse af pedaler giver  
   ingen reaktion.

Kaptajn Duo 
- Tandemcykel 3-hjul

Kaptajn Duo tandemsykkel
Skridtlængde (bruger) 40-90 cm (vælg rigtig 

pedalarm/pedalarm- 
forkorter)

Skridtlængde 
(ledsager)

65-100 cm

Indstigningshøjde  40 cm
Totallængde  235 cm
Totalbredde  72 cm
Max total brugervægt 200 kg
Hjulstørrelse foran/bag 20”x 175 /22”x1,75
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Kaptajn Duo er ekstrem stabil og opretholder balancen ved lav hastighed og start og stop. Vor mest praktiske cykelløsning. 
Vælger du alternative pedalarme, vil Kaptajn Duo være velegnet for brugere fra 3 år til voksen!

Cyklen er udstyret med Heinzmann motorløsning, som giver starthjælp på op til 6 km/t ved brug af drejegas. Dette sørger for at man kommer i gang 
ved stigninger, ved hindringer og lignende. Hjælpemotoren er kraftig og giver god hjælp når det er behov for det. Motoren yder hjælp op til 17,5 km/t 
og man bliver overrasket over, hvor enkelt det er at cykle med den.

Kaptajn Duo leveres som standard med 125 mm pedalarmslængde foran, dette giver skridtlængde fra 45 cm. Kan også leveres med 90 mm eller 150 
mm pedalarmslængde for dem med skridtlængde under 45 cm eller over 70 cm. Du kan i tillæg bruge pedalarmsforkorter.

Varenr Kaptajn Duo 

1700-1253 Cykel tandem Kaptajn Duo 3hjul rammeh85 skridtl45-90 indstigh 37,5 7gear håndbremse hjælpemotor 
Heinzmann 500W/36V14,25Ah bruger foran opstartshjælp frikopl bruger fjedrende forgaffel frinav

Lav indstigningshøjde

500 W motor i baghjul.

Fjedrende forgaffel
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Medema A/S - Enggårdvej 7, Snejbjerg - 7400 Herning - tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk


