Tandem

VERKRIJGBAAR
MET OF ZONDER
HULPMOTOR EN
WEGRIJHULP

Zorgeloos samen op pad

MET DE TANDEM VAN
LINTECH GAAT U ER
GEZELLIG SAMEN OP
UIT; EEN UITKOMST
VOOR MENSEN DIE NIET
ZELFSTANDIG DEEL KUNNEN
NEMEN AAN HET VERKEER
MAAR WEL GRAAG WILLEN
(BLIJVEN) FIETSEN.

GOED INSTELBAAR
PASSAGIERSSTUUR

ROBUUST FRAME

RUIME INSTAP

STEVIGE STANDAARD
GESLOTEN KETTINGKASTEN

www.lintech.nl

GEBRUIKSVRIENDELIJK & SOLIDE
Bij de Lintech Tandem zit de bestuurder
voorop en de tweede fietser achterop.
Het achterste stuur heeft uitgebreide instelmogelijkheden. Door de bouwwijze
van het frame is de fiets sterk en robuust.
Dit maakt de Tandem geschikt voor hoog
intensief gebruik. Het frame biedt een
uitstekende basis voor diverse aanpassingen voor mensen met speciale behoeften.
Dankzij de gesloten kettingkasten worden
de fietskettingen minder snel vies en is de
fiets onderhoudsarm. Om optimale veiligheid te waarborgen is de Lintech Tandem
voorzien van een hydraulisch remsysteem.

KLASSIEKE FIETSHOUDING
Op de Tandem zit u rechtop en trapt u
naar beneden. De fietshouding komt overeen met die op een reguliere tweewielfiets. Dit kan een belangrijke overweging
zijn bij de keuze voor een dergelijke fiets.
Daarnaast biedt de tandem veel ruimte bij
het op- en afstappen.

fietsen. De Tandem E is voorzien van een
betrouwbare voorwielmotor en afneembare accu in de bagagedrager. Naar wens
kan de motor voor u persoonlijk afgesteld
worden met 3, 5 of 9 ondersteuningsstanden en een automatische wegrijfunctie.
Op deze manier hoeft u zelf nog geen
kracht te leveren bij het wegrijden.

HULPMOTOR
De Tandem is zowel met als zonder hulpmotor verkrijgbaar. Trapondersteuning
zorgt voor een extra duwtje in de rug. Het
fietsen wordt lichter, u kunt makkelijker
bergopwaarts rijden en langere afstanden

FIETSEN OP MAAT
Heeft u speciale wensen of een specifieke aanpassing nodig om goed te kunnen
fietsen? De Tandem kan helemaal voor u
op maat gemaakt worden en voorzien van
diverse accessoires.
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ZADELHOOGTE
87–106 CM

ZADELHOOGTE
83–102 CM

WIELMAAT: 26 INCH

CA. 113 CM

FRAMEHOOGTE:
54/50

FIETSBREEDTE:
68 CM

INSTAPHOOGTE: 41 CM
240 CM

ELEKTRISCHE
ONDERSTEUNING
SPECIFICATIES TANDEM
• Shimano Nexus 7 versnellingen
• V-Brake hydraulisch remsysteem
voor optimale veiligheid
• Comfortable gelzadels

OPTIES
•
•
•
•
•

Duimgashendel
Extra accucapaciteit (13,6 Ah)
Achteruitkijkspiegel
Stokhouder
Kortere cranklengte
(t.b.v. een kleinere draaicirkel)
• Excentrische crank
(bij een knie/heup beperking
of prothese)

SPECIFICATIES TANDEM E
• Shimano Nexus 7 versnellingen
• V-Brake hydraulisch remsysteem
voor en achter voor optimale veiligheid
• Accu uitneembaar uit achterdrager
• Uitgerust met het Bafang
met 9 functies met stuurbediening
• Standaard wegrijhulp

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:

•
•
•
•

3, 5 of 9 Ondersteuningsstanden
Accu: 36 volt 10,4 Ah
Acculader: 36 volt
Voorwiel motor
36 volt, 201 rpm, 250 watt
• LCD display met km stand,
km teller en accu stand
• Verlichting via display

GEWICHTEN
• Gewicht 28 kg/33 kg met motor
• Max. bagagelading: 25 kg
• Max. gebruikersgewicht: 180 kg

