
Parcykel SIDE-BY-SIDE

SIDE-BY-SIDE
Parcykeln för trivsel,

transport och träning

Är man två kan man cykla Side-by-side genom livet. Side-by-side är parcykeln 
som ger träning, aktivitet och social samvaro under trevliga former. En styr och 
båda kan trampa. Cykeln rullar lätt med tre stora 20" hjul. Cykeln driver på båda 
bakhjulen via en differential, som ger en säker körning på alla underlag.  
Side-by-side har låg tyngdpunkt, vilket medför god stabilitet och balans.
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Utrustning Standard
20” aluminiumhjul

Bakaxel med differential

7-växlar

Omkoppling mellan frihjul eller medtrampning 

för passagerare (följer förarens pedaltrampning)

Handreglerad skivbroms på bakaxel

Handreglerad fälgbroms på framhjul

Fotreglerad broms i växelnav

Parkeringsbroms på framhjul

Justerbara säten

Justerbara styren

Batterilyktor med reflex (2 bak, 1 fram)

Däck med integrerad reflex

Godkänt lås

Backspegel 

Korgar
Tekniska data
Instegshöjd: 145 mm

Max brukarvikt: 110 kg per sida

Längd: 1980 mm

Bredd: 1050 mm

Höjd: ca 1030 mm

Vikt: 64 kg (96 kg med elmotor inkl batteri)
Batteriets räckvidd: 20-40 km. (Tillval elhjälpmotor)

Utrustning tillval
Elhjälpmotor 36 V, 250 W

Sitt- och ryggdyna 

Armstöd, uppfällbart 

Fotplattor för pedaler

Snabbkoppling pedaler

Fotbrygga på passagerarsidan

Kontrastkit (röda handtag samt dyna)

Säkerhetsbälte, midjebälte

Säkerhetsbälte, fyrpunktsbälte

Nackstöd

Förlängt sätesstativ

Regnskydd för parkerad cykel

Regnskydd till dyna

Säkerhetskit (2 st hjälmar, 2 st reflexvästar, 1 st extra lås.)

Tillverkare:
PF Mobility

Danmark

SIDE-BY-SIDE

Side-by-side har sju växlar som standard och kan även 
levereras med elhjälpmotor. Föraren sitter till vänster och 
sköter bromsar, växling och styrning. 

Insteget är lågt och det finns ingen kedja att kliva över. 
Kedjan sitter helt inkapslad mellan förarens och 
passagerarens ben. Detta gör att förarens och 
passagerarens ben inte kan slå ihop.

Sitsarna kan justeras framåt och bakåt. Passagerarens styre 
går att skjuta fram och tillbaka som standard. För korta 
passagerare kan specialutföranden beställas.

En av cykelns viktigaste funktioner är att pedalrörelserna 
kan kopplas samman. Föraren kan genom sin egen 
pedaltrampning lära passageraren att trampa. Det är valfritt 
om en eller två skall trampa. Passagerarens pedaler kan 
enkelt frikopplas. Om passageraren inte har möjlighet 
att hålla fötterna på pedaler finns som extra utrustning 
fotplattor och fotbrygga.

Som tillval finns Side-by-side med elhjälpmotor. Motorn 
hjälper till vid tunga starter och i motlut med valbar 
assistans i tre nivåer. Motorn ger hjälp upp till en hastighet 
av 14 km/h. 


