Toogether
Elektrisch
De Toogether E Drive is een fiets voor
twee personen waarbij u gezellig
naast

elkaar

zit

en

waarbij

een

elektromotor in het voorwiel voor
extra aandrijfkracht zorgt. Deze fiets

is

ideaal

voor

zorgprofessionals,

vrienden en familieleden van iemand
met een beperking. Met de Toogether
E Drive kunnen zij er samen op uit. De
persoon met de beperking kan dan
veilig mee als passagier.

Toogether Elektrisch

Specificaties

Met de Toogether E Drive houdt niets u
tegen om er samen op uit te gaan. De
bestuurder neemt plaats aan de linkerzijde
met het werkende stuur. De passagier zit
aan de rechterkant en kan zijn handen
kwijt op een gefixeerd stuur met zelf in
te stellen versnellingen. De passagier kan
meetrappen maar hoeft dat niet te doen.
De bestuurder kan de fiets laten
ondersteunen door de elektromotor.
Met het bedieningsdisplay aan het
stuur kan er gekozen worden uit 6
ondersteuningsstanden. Met de Start
& Go functie wordt wegrijden vanuit
stilstand mogelijk, zonder dat een van
beiden mee trapt!
Zo maakt de Toogether het mogelijk
dat ook passagiers met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking veilig mee
kunnen op een fietstocht. Optioneel zijn
o.a. armsteunen en een veiligheidsgordel
beschikbaar voor de passagiersstoel.
Beide stoelen en sturen zijn verstelbaar
voor een ontspannen zithouding en
persoonlijke instelling.

•

Voorzien van elektrische trapondersteuning

•

Start & Go knop, waarmee u zonder

Veilig en moeiteloos samen op pad!

pomrevalidatietechniek.nl

Opklapbare armleggers

trappen kunt wegrijden
•

Standaard kleur: matblauw

•

Stalen frame

•

7 versnellingen Shimano

•

Lengte 195 cm, breedte 118 cm

•

Maximale belasting 220 kg

•

LED-verlichting op batterijen

•

Frame-aanpassing mogelijk, op aanvraag

•

Vrije instap

•

Traploze stoelverstelling

Opties
•

Kilometerteller

•

Spiegel

•

Armsteun links & rechts

•

Veiligheidsgordel

•

Rollatorsteun

•

Sterke capaciteit accu

•

Stokhouder achterop

•

Voetbakje met balansgewicht links & rechts

•

Crank excentrisch links & rechts

•

Snelspanners op stoelverstelling

•

Framekleur naar wens

Voetfixatie

Traploze stoelverstelling
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