
Gezellig samen op pad

GEBRUIKSVRIENDELIJK 

De Toogether is ideaal voor zorgprofessio-

nals, vrienden, of familie van iemand met 

een beperking. Het op- en afstappen gaat 

heel makkelijk omdat de instap vrij is. De 

bestuurder zit links met het werkende 

stuur, de passagier zit aan de rechterkant 

met het gefixeerde stuur. Doordat beide 

sturen voorzien zijn van versnellingen, 

kan ieder zelf het traptempo bepalen of 

zelfs de benen stil houden. 

ERGONOMISCH VERSTELBARE STOELEN

De comfortabele ergonomisch vormge-

geven stoelen zijn traploos instelbaar. 

Zo kan de afstand tot de pedalen voor 

verschillende fietsers snel en gemakke-

lijk ingesteld worden. De stoelverstelling 

loopt diagonaal, waardoor de stoel voor 

kleine fietsers lager en dichterbij de trap-

pers komt en voor langere fietsers juist ho-

ger en verder weg van de trappers. Ook de 

stoelhoek is instelbaar voor een actieve of 

juist een meer ontspannen zithouding.

HULPMOTOR

De Toogether is zowel met als zonder hulp-

motor verkrijgbaar. Met trapondersteuning 

wordt  het fietsen lichter, kunt u makkelijker 

bergopwaarts rijden en langere afstanden 

fietsen. De Toogether E is voorzien van een 

betrouwbare voorwielmotor en afneembare 

accu in de bagagemand. Naar wens kan de 

motor voor u persoonlijk afgesteld worden 

met 3, 5 of 9 ondersteuningsstanden. Met 

de automatische wegrijfunctie wordt weg-

rijden vanuit stilstand mogelijk zonder dat 

een van beiden trapt!   

FIETSEN OP MAAT

Heeft u speciale wensen of specifieke 

aanpassingen nodig om goed te kunnen 

fietsen? De Toogether kan voor u op maat 

gemaakt worden en voorzien van diverse 

accessoires. Naar wens kunt u de fiets ver-

der personaliseren door een eigen kleur 

uit te kiezen. 

GOEDE STUUREIGENSCHAPPEN

MAKKELIJK VERSTELBARE 

STOELEN

VRIJE INSTAP

GEZELLIG NAAST ELKAAR

RUIME BAGAGEMAND

VERKRIJGBAAR 

MET OF ZONDER 

HULPMOTOR EN 

WEGRIJHULP

DE TOOGETHER IS EEN 

FIETS VOOR 2 PERSONEN 

WAAROP U GEZELLIG 

NAAST ELKAAR ZIT. MET 

DEZE DUOFIETS HOEFT 

NIETS U MEER TEGEN TE 

HOUDEN OM SAMEN OP 

PAD TE GAAN. 

Toogether

www.lintech.nl



ANNA & KOOS;  

“HEERLIJK SAMEN OP PAD” 

ALGEMENE SPECIFICATIES
• Framekleur: matblauw

• Afstand tot trapper traploos verstelbaar 

• In hoek verstelbare stoelen

• Vrije instap

• Terugtraprem of handremmen

OPTIES 

• Armsteunen

• Veiligheidsgordel

• Voetenbakjes met balansgewicht 

• Stoelverstelling met spindel of snelspanners

• Stokhouder of rollatorsteun achterop

 • Extra comfort stoel

• Gashendel

• Geschakelde 2e accu

• Versterkte achterwielen (tot 300 kg)

• Crankaanpassingen

ELEKTRISCHE  
ONDERSTEUNING 
• Ondersteuningsstanden: 3, 5 of 9

• Accu: 36 volt 13 Ah

• Acculader: 36 volt

• Voorwiel motor: 

 36 volt, 255 rpm, 250 watt

• Verlichting bediening via display

GEWICHTEN 

• Gewicht 65 kg of 70 kg met motor

• Max. bagagelading: 25 kg

• Max. gebruikersgewicht: 120 kg
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WIELMAAT: 20 INCH

WIELBASISBREEDTE: 

95 CM
PEDAAL TOT 

RUGLEUNING: 

88-99 CM

FIETSBREEDTE  

(BIJ DE STUREN): 74 CM

AFSTAND PEDAAL TOT RUGLEUNING: 

CA. 84 – 106 CM

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

Toogether Parkeerremhevel 
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 Shimano 7 versnellingen
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kelijk verstelbare stoelen


