
TRIDENT Trehjulscykel Cortes

Cortes
Trehjulscykeln som ger dig 

friheten och rörligheten tillbaka.

Trehjulscykeln Cortes 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 har som 
standard elhjälpmotor.
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Utrustning Standard
Aluminiumhjul 24” fram och 20” bak.

LEDlyktor fram och bak.

Mekanisk justering av sitsens vinkel.

Handreglerbar broms till fram- och bakhjul.

Parkeringsbroms.

Motorn är i vevlagret, centralt placerat på cykeln.

Bakaxel med differential.

8-växlar.

Frihjul med trumbroms.

Justerbart styre.

Godkänt lås med två nycklar.

Driftsystem  36 V, Vas Vario system, 11.6 Ah lithium-ion 
batteri.

Tekniska data
(A) Längd:    2 090 mm

Bredd:    770 mm

Egenvikt:   48 kg

(D) Pedalarmslängd:   170 mm

(B) Innerbenslängd:   670 - 950 mm

(C) Sitshöjd:   600 mm

(E) Instegshöjd:    360 mm

(F) Styrets justerbara höjd:  250 mm

Styrets bredd:   580 mm

Max brukarvikt:    150 kg
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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:
Huka

Holland
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Cortes

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

Cykeln är känd för dess stabilitet, komfort, hållbarhet och 
enormt bra köregenskaper. Den är lätt att stiga på och av. 
Det bekväma sätet kan justeras fram och tillbaka. 
Även vinkeln på sitsen kan justeras för bästa sittkomfort.
Cortes har en extremt stark och hållbar konstruktion. 
Ramen är lackerad med miljövänligt pulverlack i svart 
kulör. Cortes har åtta växlar och elhjälpmotor som 
standard. Motorn hjälper till vid tunga starter och 
backar med valbar assistans. Assistansen fungerar endast 
tillsammans med trampning. 

Utrustning tillval
Fotplattor för pedaler.

Säkerhetsbälte, midjebälte.

Regnskydd för parkerad cykel.

Snabbkoppling, justering av styrets vinkel.

Backspegel.


