COPILOT
tandem

COPILOT - tamdem terapiapyörä
Jos liikuntaeste tai vamma rajoittaa omatoimista
pyöräilyä, tarjoaa terapiapyörä hauskan ja
tasapainoisen vaihtoehdon.
HUKA COPILOT on 8-vaihteinen tandempyörä, jossa
takana istuva kuljettaja kontrolloi pyöräilyä,mutta myös
edessä istuvalla matkustajalla on vahva ajotuntuma.
Matkustajan polkimet voidaan kytkeä tai vapauttaa
ajosta tarpeen mukaan (lisävaruste). Takana istuva

kuljettaja kontrolloi ajoa eli hän huolehtii
polkemisesta, jarrutuksista, vaihteiden
vaihtamisesta sekä ohjauksesta
Kaksi kokoa 24” ja 26” renkailla.
Takana on korkeampi satula, jotta
kuljettaja näkee paremmin.

Ominaisuudet
Kaksoisohjaus

Takana polkeva kontrolloi ajoa
ja voi säädellä sitä, polkeeko
edessä istuva henkilö.
COPILOT 24”
• yli 4-vuotiaille lapsille
COPILOT 26”
• suunniteltu aikuisille ja nuorille
• jos Copilot 24” on lapselle liian
pieni, voidaan mallia 26”muokata
lapselle sopivaksi

VAKIOTOIMITUS SISÄLTÄÄ:
• pulverimaalattu teräsrunko
• kevytmetallivanteet,
pinnat ruostumatonta terästä
• lokasuojat komposiittia
• 8 vaihdetta ja jalkajarrut
• hydrauliset käsijarrut
• valot, soittokello, lukko
• tavarateline ja työkalulaukku
LISÄVARUSTEET:
• sähköinen apumoottori 36 V, 250 W
(7-vaihteinen napa)
• matkustajan polkimet voidaan kytkeä
tai vapauttaa ajosta tarpeen mukaan
• säädettävät selkä-/ lantio-/vyötärötuet
• polkimien laajentimet tarranauhoin
• säärituelliset polkimet (oikea/vasen)
• turvasarja (2 kypärää, 2 heijastavaa
liiviä, lisälukko)
Saatavana myös malli, jossa on sähköinen apumoottori.

COPILOT 24”

Tekniset tiedot

COPILOT 26”
COPILOT 24”

COPILOT 26”

2360 mm

2580 mm

Kokonaispituus
Kokonaispaino
Väri

29 kg

36 kg

sininen, kysy myös muita värejä!

punainen, kysy myös muita värejä!

matkustaja

kuljettaja

matkustaja

kuljettaja

Leveys

550 mm

670 mm

650 mm

650 mm

Poljinkammenpituus

150 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Haaramitta

430-710 mm

730-940 mm

660-910 mm

810-940 mm

Satulan korkeus
maasta

710-860 mm

800-980 mm

830-1020 mm

900-1060 mm

Jalannostokorkeus

450 mm

460 mm

470 mm

490 mm

Rungon matalin
kohta

250 mm

450 mm

330 mm

470 mm

Ohjaustangon
leveys

550 mm

620 mm

650 mm

650 mm

Ohjaustangon
korkeus

800-920 mm

1040-1160 mm

800-920 mm

1040-1160 mm

24”x 1,75

24” x 1,75

26” x 1,75

26” x 1,75

80 kg

100 kg

80 kg

100 kg

Renkaat
Max.kuormitus
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