Singly
Elektrisch
Een bijzonder comfortabele driewieler
met 7 versnellingen en elektrische
ondersteuning, dat is de Singly E Drive.
Deze zeer stabiele fiets onderscheidt
zich van andere driewielers door
uitstekende stuureigenschappen, extra

ruime instap en comfortabele stoel. U
zit niet zozeer óp, als wel ín de fiets,
wat bijdraagt aan een groot gevoel
van veiligheid. De elektromotor met
Start & Go knop maakt het mogelijk om
weg te rijden zonder zelf te trappen.

Singly Elektrisch

Specificaties

De prettig zittende Singly heeft een

•

Voorzien van elektrische trapondersteuning

stuur dat omhoog gezet kan worden om

•

Start & Go knop, waarmee u zonder trappen

moeiteloos in- en uit te stappen. Hetzelfde

kunt wegrijden
•

Nexus 7 versnellingen

•

Instaphoogte 19cm

in hoogte kunt aanpassen. Het rijden kost

•

Wielmaat 20 inch

weinig moeite dankzij de 7 versnellingen

•

Maximaal toelaatbaar gewicht 120 kg

waarmee

is

•

LED-verlichting op batterijen

uitgerust. Wilt u nog minder inspanning

•

Parkeerrem

geldt voor de stoel die u zowel in hoek als

de

driewieler

standaard

leveren? Dan laat u zich bijstaan door de
elektromotor! Met het bedieningsdisplay
op het stuur kunt u zelf aangeven hoeveel

Opties
•

Kilometerteller

hulp u wenst. U heeft de keuze uit 6

•

Spiegel

ondersteuningsstanden. Met de Start &

•

Stokhouder achterop

Go functie kunt u zelfs wegrijden vanuit

•

Voetbakje met click-on pedaal links

stilstand, zonder zelf mee te trappen! Ook

•

Voetbakje met click-on pedaal rechts

•

Gashendel V – Fiets

•

Extra accu Li-ion

•

Aangepaste cranklengte tbv een kleinere

•

Excentrische crank bij bijvoorbeeld een

•

Terugtrapautomaat

aan bagage is gedacht. Onder de stoel
bevindt zich een metalen frame waarin u
één of meerdere tassen kunt vervoeren.
Tot slot is de Singly standaard geleverd met

draaicirkel
heup en/of kniebeperking

een blauw frame en is naar wens leverbaar
in verschillende kleuren.
Een heerlijke, stabiele zit en elektrische
trapondersteuning en fietst er zo mee weg.

Display trapondersteuning

pomrevalidatietechniek.nl

In hoogte en hoek
verstelbare stoel

Makkelijk verstelbaar stuur
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