
Side-by-Side kolmipyörä on enemmän kuin polkupyörä. 
Se edustaa uudelleen löydettyä liikkumisen vapautta, 
“hiuksissa hulmuavaa tuulta”, rusoposkia ja elinvoimaa. 
Kolmipyörä rikastuttaa elämää, jos jokapäiväistä arkea 
hankaloittavat kävelemisen vaikeus tai muut liikkumisen 
rajoitteet. 

Side-by-Siden muotoilussa on huomioitu 
liikuntarajoitteiset käyttäjät sekä ne, joilla 
on kävelemistä vaikeuttavia vammoja. 
Kolmipyörä sopii niin ulkona tapahtuvaan 
vapaa-ajanviettoon kuin suunnitelmalliseen 
kuntoutukseen. 

Side-by-Side kolmipyörä

Side-by-Side
kolmipyörä



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

Ominaisuudet

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Side-by-Side kolmipyörä
Vapaa-aikaan ja kuntoutukseen

Side-by-Side sopii hyvin myös kuntoutuksen apuvälineeksi niin ikääntyville 
kuin kävelyä hankaloittavista vammoista kärsiville. Kolmipyörä mahdollistaa 
kuljettajan ja matkustajan poljinnopeuden synkronoinnin eli kuljettaja pystyy 
stimuloimaan matkustajan polkemista, mikä on erittäin tärkeä ominaisuus 
kuntoutuksessa. Tämän toiminnon saa myös helposti kytkettyä pois päältä, 
eli käyttävät voivat itse päättää, polkeeko vai lepääkö matkustaja kuljettajan 
jatkaessa polkemista.

Side-by-Side P20

Moottoroitu versio kolmipyörästä. Tässä mallissa on lisäksi matkanopeuden 
tunnistin, joka aktivoi tarvittaessa avustavan moottorin. Valittavana on 5 
avustuksen tasoa. 

Tuote (tuotenumero) Mitat (pituus, leveys, nousukorkeus, rengaskoko)

Side-by-Side P20 (805120001) 190 cm, 100 cm, 17 cm, 20”, moottoroitu

Side-by-Side (805120003) samat mitat kuin edellä, ilman moottoria

Tekniset tiedot

Side-by-Side on käyttäjäystävällinen, muunneltava ja erittäin suoritus-
kykyinen. Pyörä on mahdollista kustomoida käyttäjien erityistarpeisiin 
sopivaksi.

• helppo nousta kyytiin ja turvallinen ajaa
• ajomukavuutta lisäävät säädettävät istuimet ja irrotettavat pehmusteet
• takavetoinen (taka-akselin tasauspyörästö)
• erittäin kestävä, pitkä elinkaari
• tunnustettu kuntoutuksen apuväline

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

Maksimikuorma 210 kg

Lisävarusteet (valmistajan tuotenumero):
• Jalkalevypari, 5 kokoa (5010000-5010400)
• Polkimien kiinnikeparit, hihnat ja vastapainot (5010600, 5010630, 5010650) 
• Harjoituspoljinpari (5010700)
• Jalkalevypari säärisuojalla (5010500) tai jalan sivutuella (5010650)
• Polkimen akselin jatkopalapari (5010750)
• Käännettävä käsinoja (5011000)
• Juniori-istuin (5011210)
• Kääntyvä istuin (1) & (2) (5011200)
• Turvavyöt, myös 3-pistevyönä (5011500, 5011520)
• 3-pistevyöt ja niskatuki (5011530)
• Istuinkonsoli kallistuksella (1) & (2), standardi- ja juniori-istuimeen (5011215)
• Tavarakori taakse (5011720) ja lukittava takalaukku (5011750)
• Istuinsuoja (5011300) ja pyörän suojapeite (5012240)
• Kävelykepin pidike (5011915)
• Pumppu (5013000)

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 3 avainta
• taustapeili
• istuinpehmusteet
• vedenpitävä istuinsuoja
• Schwalbe Marathon Plus 

    -renkaat


