


Parallelcykel til 2 personer ved siden af hinanden               2012  
    
Parallelcykel komplet køreklar, med skivebremse bag og V-bremse for, betjent vha. 2 
håndbremsegreb, det ene med parkeringsfunktion, 2 X 7 indvendige gear (både bruger og pilot har 7 
gear til disposition), aluminiumskranksæt, 2 cykelkurve, sidespejl, reflekser og godkendt lås. Hjul 
20”. Det håndbyggede stel er TIG svejset. Der er anvendt poleret rustfrit stål til bl.a. styr, 
styrestænger, stokkeholder, kædestrammer, kædeskærme, bolte, møtrikker og beslag m.m.  
MEGET kraftig (20 mm tyk) bagaksel i rustfrit stål med differentiale, ophængt i 6 stålkuglelejer. 
Sæderne kan flyttes frem og tilbage og styret kan justeres i alle mulige vinkler, højder og retninger, 
så alle kan opnå en god kørestilling.   
Cyklens egenvægt udgør 45 kg uden El-motor, vi anbefaler en totalvægt på max. 325 kg 
 
 

Model Mindste skridtmål HMI nr Længde (cm) Bredde (cm) Højde Vægt (kg) 
Parallel 60 (55*) 14568 190 107 110 45
 
 
Pris i pulverlakeret stål (flere forskellige farver)                        36.000 Kr 
 
 
Ekstraudstyr Kr
Armlæn, bevægelig for ind- og udstigning pr sæt (Udført i rustfrit stål) 4.000
Dobbeltstyring (Bruger kan enten deltage aktivt i styring af cyklen, eller få styret låst) 5.000
H-sele for fastspænding af bruger 2.000
Fodhviler og fodplader med hælkappe og bespænding (Erstatter kranksæt) 4.000
Fodplader med hælkappe og bespænding pr. sæt (Udført i rustfrit stål) 3.000
Fixeringshandsker pr. sæt (3 størrelser) 2.000
Skridtkile – justerbar (Udført i rustfrit stål) 3.000
Nakkestøtte bevægelig inkl. tilpasning 3.500
Specialfremstillet styr efter ønske og behov (Udført i rustfrit stål) 1.500
Pedalforkorter, gør afstanden til sædet mindre (* 5 cm kortere skridtmål) 1.000
90 graders drejesæde for lettere indstigning 8.000
El-hjælpemotor Heinzmann (monteres i forhjulet)  16.000
Friløb/tvang af brugers pedalarme for genoptræning/træning  6.000
Bagagebærer eller stativ til kørestol (Udført i rustfrit stål) 5.000
Hånddrev for bruger (I stedet for pedaler) 10.000
Anhænger 5.000
Samt alle former for andet udstyr efter ønske 
   
Alle priser er ekskl. moms, emballering og transport. 
Leveringsbetingelser: ab. Fabrik, 30-150 dage. 
Stelgaranti: 5 år mod brud. 
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