Disco Medi
kolmipyörä

Disco Medi kolmipyörä
Disco Medi yhden hengen kolmipyörä tuo jokapäiväiseen arkeen lisää itsevarmuutta ja sujuvuutta
sekä vapautta valita, miten ja milloin hoitaa omia
asioitaan tai nauttii vapaa-ajastaan. Suosittelemme
Disco Mediä paitsi liikuntarajoitteisille myös kaikille
heikentyneen tasapainon kanssa kamppaileville.

Jos tavallisen pyörän selkään nouseminen
on haastavaa, tarjoaa kolmipyörä turvallisen
vaihtoehdon. Toki Discon voi valita silloinkin,
kun vain haluaa erilaisen polkupyörän.
Matala painopiste – mukavaa ja vakaata ajoa!

Ominaisuudet

Disco Medi kolmipyörä
Arkeen ja vapaa-aikaan
Disco Medi on sirompi versio Disco-mallista ja se sopii erityisen hyvin
160–165 cm pituisille käyttäjille. 16 tuuman renkaat ja kolmipyöräinen rakenne
mahdollistavat erittäin matalan painopisteen sekä turvallisen ja vakaan
pyöräilyn.

Disco Medi P20 moottorilla
Disco Medin saa myös sähkömoottoriavusteisena. Pyörään saa lisäksi
yksilöllisten tarpeiden mukaiset säädöt ja lisävarusteet.

Tekniset tiedot

Tuote/malli

Mitat (pituus, leveys, nousukorkeus, rengaskoko)

Disco Medi

171 cm, 68 cm, 25 cm, 16”

Disco Medi P20

samat mitat kuin edellä, moottoroitu

Maksimikuorma 125 kg. Pyörän paino 37 kg. Käyttäjän minimihaaramitta 45 cm.
Disco Medi kolmipyörä on tunnettu käyttömukavuudestaan, kestävyydestään
sekä ajettavuudestaan:

Vakiotoimitus
• 7 vaihdetta
• tasauspyörästö
• jalka- ja käsijarrut
• pysäköintijarru
• turvavyö (ei 3-piste)
• paristokäyttöiset valot
(1 eteen ja 2 taakse)
• säädettävät istuimet ja
ohjaustangot
• tavarakori
• lukko ja 2 avainta
• taustapeili
• istuinpehmusteet
• Schwalbe Marathon Plus
-renkaat

Lisävarusteina mm.
• polkimien leventimet
• niskatuki
• käsinojat

• pyörän selkään on helppo nousta ja ajaminen on turvallista
• mukavaa istuinta on helppo säätää tarvittaessa eteen- ja taaksepäin
• erittäin vahva rakenne ja reilusti yli 10 vuoden elinkaari
• 7 vaihdetta (peruutusvaihteella tai ilman)

PF mobility ApS
Bjerregårdvej 15, Timring
7480 Vildbjerg
+45 9992 0600
info@pfmobility.dk

Pyydä meiltä kustannusarvio!
Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme,
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio
toimituskuluineen.

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
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