
 

JOSI-Wismi terapiarattaat ja polkupyörän perävaunu 
– retkelle, matkalle ja maastoon –  jalan tai polkupyörällä

| JOSI-WismiJohn GmbH ®

John GmbH JOSI-Wismi lasten terapiarattaat ovat moneen eri 
käyttöön tarkoitetut lasten terapiarattaat suurilla takarenkailla ja 
yhdellä etupyörällä. Jousitetut takapyörät kulkevat kevyesti myös 
epätasaisessa maastossa, lumessa, retkellä ja pidemmälläkin 
matkalla. JOSI-Wismiä voikin käyttää myös juoksurattaina ja 
polkupyörävaununa poistamalle etupyörä.

Saatavana kokonaan pehmustetut terapiarattaat istuinjärjestelmällä 
tai kevyempi alusta/runko+istuinjärjestelmä -versio. JOSI-Wismin 
voi muuntaa myös polkupyörän perävaunuksi. Kolme kokoa S, M ja L. 
3 iloista värivaihtoehtoa. Erikoistilauksesta myös muita värejä.
Max. käyttäjäpaino 85 kg.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita mm. adaptereilla 
muunnettavat istuinkallistus 35°, auton turvaistuinvalmius ja 
polkupyörän perävaunu kiinnikkeet, kääntyvä 
etupyörä, kuomu, erilaisia turvavöitä, pinna-
suojia sekä jalka- ja sivutuet. 
Lue lisää www.johngmbh.com.

Terapiarattaat

Istuinjärjestelmä 
ja runko

Terapiarattaat kääntyvällä 
etupyörällä

Polkupyörän perävaunu



• Säädettävä päätuki
• Rintakehätuet / sivutuet
• Säädettävä  haarakiila
• Säädettävä putkireunus ja istuinleveys
• Säädettävä jalkatuki
• Irrotettava 5-pisteturvavyö
• Päällismateriaalit: hengittävä Spacer ja Nylon

• Asennuslevyllä istuimen kallistus 35° 
• Asennuslevyllä kiinteä istuinkulma 6° tai 18°
• Vetovarrella muunto pyörävaunuksi
• Istuinkallistus käsiohjaimesta
• Muuntuva selkäosan päällinen, jossa  

tuplavetoketju
• Erilaisia adaptereita istuinjärjestelmille ja  

auton turvaistuimille (Carseat Pro)

JOSI-Wismi

Ominaisuudet

Juoksurattaat
Jousitetut pyörät

Kokoontaitettava

• monikäyttöiset terapiarattaat/   
istuinjärjestelmä+runko/ 
pyörävaunu

• säädettävä istuinjärjestelmä
• 5-piste-turvavyö
• adapterilla istuinkallistus 35°
• asennon asemointi keskelle

Integroitu istuinjärjestelmä

Lisätoimintoja adaptereilla ja lisävarusteilla

Terapiarattaat

Polkupyörän 
perävaunu



JOSI-Wismi

“Riippumatta siitä liikunko kadulla, kaupungissa 
tai maastossa - jalan tai polkupyörällä - istuimella 
tai ilman - JOSI-Wismi muuntuu oikeanlaiseksi 
kumppaniksi aina tarpeen mukaan.”

JOSI-Wismi terapiarattaat JOSI-Wismi runko ja istuinjärjestelmä

Kuvissa mukana lisävarusteita 



Värivaihtoehdot

John GmbH
Ziddelrasen 1b

D-99830 Treffurt, Germany
Tel: +49 36923 8388-0
 info@johngmbh.com

www.john.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvit-
taessa tässä esitteessä 

ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. 
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Muut tilausväri-
vaihtoehdot

Mansikka 
/harmaa

runko

Lime 
/harmaa

Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Integroitu istuinjärjestelmä
+ jalkatuet

Asennuslevyt ja adapterit
kallistus jopa 35° 
kiinteä istuinkulma  
6° tai 18°

Kaatumisesteet
sivulle käännettävät, sis. 
kallistustuki

Irrotettava hoitolaukku Vetovarsi
polkupyörään kiinnitystä varten  
+ lisäturvasarja

Kääntyvä etupyörä
puhkeamaton rengas

Merensininen
/harmaa

runko

Koko   S        M  L

Leveys (B)  79 cm      79 cm             79 cm
Pituus (L)  156 cm         167 cm           178 cm
Korkeus (H)  111 cm          111 cm           121 cm
Sisäleveys (I)  47 cm            47 cm            47 cm
Kuljetusmitat     68x67x62cm   68x67x62cm   68x71x64 cm
Max.kuormitus 85 kg             85 kg              85 kg
Paino  16 kg             17 kg              19,5 kg
Takarenkaat  20“                20“                 20“


