
HULPMOTOR

EXTRA LAGE 

& BREDE INSTAP

VOETEN PLAT OP DE GROND

SPECIAAL FRAME

ERGONOMISCH FIETSEN

Een comfortabele en ontspannen fiets-

houding die de gewrichten ontlast; dat 

is wat u kunt verwachten van de Suelo. 

De afstand tussen het zadel en de grond 

is vergelijkbaar met de afstand van het 

zadel tot de pedalen. Dit zorgt voor een 

prettige fietsbeweging die de heupen, 

knieën en enkels ontlast.

MOEITELOOS OP- & AFSTAPPEN

De Suelo heeft een uitzonderlijk lage en 

ruime instap. Dit is te danken aan de spe-

ciale kettingaandrijving die onderlangs is 

omgeleid en de trappers die verder naar 

voren zijn geplaatst. Op- en afstappen is 

nog nooit zo makkelijk geweest! 

STABILITEIT

Door de lage zitpositie heeft de fiets een 

uitstekende stabiliteit. Met de optionele 

duimgashendel op de Suelo E kunt u zelfs 

zonder te trappen wegfietsen. Zo bent u 

sneller op snelheid én in balans. 

HULPMOTOR

De Suelo is zowel met als zonder hulpmo-

tor verkrijgbaar. Trapondersteuning zorgt 

voor een extra duwtje in de rug. Het fietsen 

wordt lichter, u kunt makkelijker bergop-

waarts rijden en langere afstanden fietsen. 

De Suelo E is voorzien van een betrouwba-

re voorwielmotor en afneembare accu in 

de bagagedrager. Naar wens kan de motor 

persoonlijk afgesteld worden en kunt u kie-

zen uit 3, 5 of 9 ondersteuningsstanden.   

FIETSEN OP MAAT

Heeft u speciale wensen of specifieke 

aanpassingen nodig om goed te kunnen 

fietsen? De Suelo kan voor u op maat ge-

maakt worden en voorzien van diverse 

accessoires. Naar wens kunt u de fiets 

verder personaliseren, bijvoorbeeld door 

een eigen kleur uit te kiezen. 

STABIEL FIETSEN

Comfort & balans 

Suelo
VERKRIJGBAAR 

MET OF ZONDER 

HULPMOTOR EN 

WEGRIJHULP

DE SUELO IS EEN UNIEKE 

LAGE INSTAPFIETS WAARBIJ 

U ALTIJD BEIDE VOETEN 

PLAT OP DE GROND KUNT 

ZETTEN ZONDER AF TE 

STAPPEN. NEEM RUSTIG 

PLAATS OP HET ZADEL EN RIJ 

VANUIT ZITTENDE POSITIE 

ONTSPANNEN WEG. 

www.lintech.nl



OPTIES
• Achteruitkijkspiegel

• Extra comfort gelzadel

• Stokhouder achterop

• Duimgashendel

• Extra accucapaciteit (13,6 Ah)

• Versterkte wielen 

 (max. gebruikersgewicht: 150 kg)

• Kortere cranklengte

 (voor een kleinere trapbeweging)

• Excentrische crank

 (bij een knie- of heupbeperking  

 of prothese)

• Framekleur (RAL) naar wens

• Fietsaanpassingen op maat 

• Terugtraprem of handremmen
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19 CM

WIELMAAT: 26 INCH

ZITHOOGTE: 

VANAF 74 CM

FIETSBREEDTE: 

72 CM
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ELEKTRISCHE  
ONDERSTEUNING 
• Ondersteuningsstanden: 3, 5 of 9 

• Accu: 36 volt 10,4 Ah 

• Acculader: 36 volt 

• Voorwielmotor:  

 36 volt, 201 rpm, 250 watt

• LCD display met km stand,  

 km teller en acculading  

 en ondersteuningsstand 

• Verlichting bediening via display

GEWICHTEN 

• 25 kg (31 kg met motor)

• Max.bagagelading: 10 kg 

• Max. gebruikersgewicht: 110 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: 

Suelo

KOOS; “HEERLIJK DAT IK WEER VEILIG 

EN COMFORTABEL KAN FIETSEN” 


