
Moeiteloos opstappen & fietsen

GOEDE STUUREIGENSCHAPPEN

KLEINE DRAAICIRKEL

RUIME INSTAP

De Singly is voorzien van een uiterst lage 

en ruime instap dankzij de naar beneden 

omgeleide fietsketting. Indien gewenst 

kunt u eenvoudig het stuur omhoog zet-

ten om nog meer ruimte te creëren bij het 

op- en afstappen.

 

KLEINE DRAAICIRKEL

Dankzij de compacte vormgeving en 

het wendbare stuurmechaniek heeft de 

Singly een kleine draaicirkel. Dit maakt 

parkeren of omdraaien op de weg heel 

gemakkelijk. Daarnaast neemt hij weinig 

ruimte in als u hem wilt stallen in bijvoor-

beeld de schuur of garage. 

ONTSPANNEN ZITTEN

Voor optimaal comfort is de Singly voor-

zien van een ergonomisch gevormde stoel 

die traploos instelbaar is. Zo is hij eenvou-

dig aan uw lichaamslengte aan te passen. 

Ook is de stoel in hoek verstelbaar voor 

een meer actieve of juist ontspannen 

zithouding. Naar wens kan de stoel aan-

gepast worden en/of voorzien van zitkus-

sens voor nog meer steun en comfort. 

 

HULPMOTOR

De Singly is zowel met als zonder hulp-

motor verkrijgbaar. Trapondersteuning 

zorgt voor een extra duwtje in de rug. Het 

fietsen wordt lichter, u kunt makkelijker 

bergopwaarts rijden en langere afstan-

den fietsen. De Singly E is voorzien van 

een betrouwbare voorwielmotor en af-

neembare accu in de bagagedrager. Naar 

wens kan de motor persoonlijk afgesteld 

worden en kunt u kiezen uit 3, 5 of 9 on-

dersteuningsstanden.   

FIETSEN OP MAAT

Heeft u speciale wensen of specifieke 

aanpassingen nodig om goed te kunnen 

fietsen? De Singly kan helemaal voor u op 

maat aangepast worden en voorzien van 

diverse accessoires. Naar wens kunt u de 

fiets verder personaliseren, bijvoorbeeld 

door een eigen kleur uit te kiezen. 

COMFORTABELE 

INSTELBARE STOEL

Singly

EXTRA LAGE 

& BREDE INSTAP

VERKRIJGBAAR 

MET OF ZONDER 

HULPMOTOR EN 

WEGRIJHULP

DE SINGLY IS EEN 

BIJZONDER COMFORTABELE 

DRIEWIELFIETS WAAR U 

PROBLEEMLOOS OP- EN 

AFSTAPT. DANKZIJ DE GOEDE 

STUUREIGENSCHAPPEN 

VOELT DEZE FIETS AL SNEL 

VERTROUWD AAN.

www.lintech.nl



ANNA; “HEERLIJK DAT IK WEER VEILIG 

EN COMFORTABEL KAN FIETSEN” 

ALGEMENE SPECIFICATIES
• Framekleur: antraciet speckle of matblauw

• Stoel traploos in diepte en hoek verstelbaar

• Omhoog wegklapbaar stuur

• Parkeerremhevel 

• Terugtraprem of handremmen 

• Shimano 7 versnellingen

 
OPTIES 

• Achteruitkijkspiegel

• Stokhouder achterop

• Rollatorsteun achterop

• Voetenbakjes

• Kortere cranklengte

 (voor een kleinere trapbeweging)

• Excentrische crank (bij een knie-  

 of heupbeperking of prothese)

• Framekleur (RAL) naar wens

• Achteruitrij-automaat

Bagagemand

183 CM
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INSTAPBREEDTE:  

30 - 38 CM

WIELMAAT: 20 INCH

PEDAAL TOT RUGLEUNING: 

88-99 CM

FIETSBREEDTE: 

74 CM

ELEKTRISCHE  
ONDERSTEUNING 
• Ondersteuningsstanden: 3, 5 of 9 

• Accu: 36 volt 10,4 Ah 

 (optie: extra accucapaciteit 13,6 Ah)

• Acculader: 36 volt

• Voorwiel motor:  

 36 volt, 255 rpm, 250 watt 

• LCD display met km stand,  

 km teller en accu stand

• Verlichting bediening via display

GEWICHTEN 

• Gewicht: 37 kg of 42 kg met motor

• Max. bagagelading: 20 kg

• Max. gebruikersgewicht: 120 kg

DISTRIBUTEUR

Pom Revalidatietechniek B.V.  

Bezoekadres: Sint Maartenskliniek route 16,  

Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen

Tel. 024-3659550,

info@pomrevalidatietechniek.nl 

pomrevalidatietrechniek.nl

UW DEALER: 

SPECIFICATIES

Singly
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Stuurverstelling

INSTAPHOOGTE: 18 CM


