
TRIDENT Trehjulscykel DISCO

DISCO
Trehjulscykeln som ger dig 

friheten och rörligheten tillbaka.

Trehjulscykeln Disco rekommenderas till dig som har gångsvårigheter eller 
som inte har stabiliteten att cykla vanlig tvåhjulscykel. Den bekväma sitsen som 
är nära marken garanterar dig en trevlig och säker färd. Cykeln kan som tillval 
beställas med elhjälpmotor.
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Utrustning Standard
20” aluminiumhjul

Bakaxel med differential

7-växlar

Fot- och handbroms.

Parkeringsbroms

Justerbart säte

Justerbart styre

Cykelkorg

Godkänt lås med två nycklar.

Backspegel

Tekniska data
Längd: 1850 mm

Bredd: 750 mm

Instegshöjd: 220 mm

Vikt: 39 kg (44 kg med elmotor inkl batteri) 

Max brukarvikt: 125 kg

Min. steglängd : 55 cm

Utrustning tillval
Elhjälpmotor 36 V, 250 W

Sitt- och ryggdyna 

Armstöd, uppfällbart 

Fotplattor för pedaler

Säkerhetsbälte, midjebälte

Säkerhetsbälte, fyrpunktsbälte

Nackstöd

Regnskydd för parkerad cykel

Regnskydd till dyna
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På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande 
process och genomförs kontinuerligt. Av den anledningen 
kan den levererade produkten skilja sig från bilderna i denna 
beskrivning.

Tillverkare:
PF Mobility

Danmark
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DISCO

Disco är mycket mer än en handikappscykel. 
Med Disco blir du mobilt oberoende och får friheten att 
transportera dig vart du vill när du vill. 

Cykeln är särskilt känd för dess komfort, hållbarhet och 
enormt bra köregenskaper. Den är lätt att stiga på och av 
och är säker och stabil att köra. Det bekväma sätet kan 
enkelt justeras fram och tillbaka.
Disco har en extremt stark och hållbar konstruktion. 
Ramen är lackerad med miljövänligt pulverlack i kulör 
blåmetallic.

Disco har sju växlar som standard och kan även levereras 
med elhjälpmotor. Motorn hjälper till vid tunga starter 
och backar med valbar assistans i tre nivåer. Assistansen 
fungerar endast tillsammans vid trampning. Motorn ger 
hjälp upp till en hastighet av 14 km/h. Batterikapaciteten 
tillåter en räckvidd, på plan väg, på ca 20-40 km.


