
Pegasus parcykel är en cykel för två som ger aktivitet, träning och samvaro 
under trevliga former. Parcykeln har en batteridriven elhjälpmotor. Föraren sitter 
till vänster och sköter bromsar och styrning. 

En av cykelns viktigaste funktioner är att pedalrörelserna kan kopplas enligt tre 
olika val. Antingen är passagerarens trampor urkopplade så att de inte påverkar 
drivet framåt alls, alternativt kan passageraren trampa när han/hon vill och kan. 
Det tredje alternativet är att tramporna är synkroniserade med varandra. Då kan 
föraren hjälpa/lära passageraren att trampa.  
Om passageraren inte har möjlighet att hålla fötterna på pedalerna kan dessa 
kompletteras med fotplattor. Är passageraren rörelseförmåga i benen begränsat 
kan en fast fotbrygga monteras som fötterna kan vila på.

Trident Pegasus
Parcykel för trivsel, transport och träning



Utrustning Standard
Bakaxel med differential.
8-växlar.
Elhjälpmotor med 36 Volt digitalt system.
Tre olika lägen på medtrampning, kan justeras 
under färd.
Dubbla hydrauliska skivbromsar.
Parkeringsbroms på bakhjul.
Justerbara säten.
Justerbara styren.
Vridbar passagerarsits.
Batterilyktor med reflex (1 bak, 1 fram).
Godkänt lås.
Korg.

Utrustning tillval
Sitt- och ryggdynor.
Armstöd, uppfällbart.
Fotplattor för pedaler.
Fotbrygga på passagerarsidan.
Kontrastkit (röda handtag samt dynor).
Säkerhetsbälte (midjebälte).
Regnskydd för parkerad cykel.

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

Tillverkare:
Huka

Holland

På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande process och genomförs 
kontinuerligt. Av den anledningen kan den levererade produkten skilja sig något från 
bilderna i denna beskrivning.
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Parcykel PEGASUS
Parcykeln Pegasus är åttaväxlad och har en 36 Volt digital elhjälpmotor. 
Som standard har Pegasus vridbart passagerarsäte, hydrauliska bromsar 
och dubbla bromsskivor bak. Föraren sitter till vänster och sköter 
bromsar, växling och styrning. 

Insteget är fritt från hinder och det finns ingen kedja att kliva över. 
Kedjan sitter helt inkapslad och kommer inte i kontakt med förarens och 
passagerarens ben.  

Sitsarna går att justera framåt och bakåt för att optimera avståndet till 
pedalerna och styret.

Elhjälpmotorns assistans regleras via reglaget på förarens styre. 
Assistansen kan ställas in efter hur mycket hjälp som behövs. I displayen 
finns all information om motordriften i fordonet.

Garantitid på Pegasus är två år undantaget batterier som har en garanti på 
sex månder. Garantin innefattar inte förslitningsdelar som t.ex., däck, kedja 
och lampor.

Tekniska data
Instegshöjd: 0 mm.
Pedalarmslängd: 150 mm.
Maxbelastning förarsidan: 120 kg.
Maxbelastning passagerarsidan: 120 kg.
Maxbelastning total: 250 kg.
Benlängd (insida) förare: 750-900 mm.
Benlängd (insida) passagerare: 750-900 mm.
Styrets höjd: 1050-1200 mm.
Sitthöjd från mark: 610 mm.
Sitsbredd: 450 mm.
Sitsdjup: 400 mm.
Sitshöjd: 350 mm.
Längd: 2050 mm.
Bredd: 1050 mm.
Vikt: 89 kg .
Ramen är ytbehandlad av epoxylack.
Kulör: Window gray, RAL7040.
Däckdimension bak: 20 x 2,15 (47-406).
Däckdimension fram: 24 x 2,15 (47-507).
Batteriets räckvidd: 20-40 km.

Kontrastkit 
(röda handtag samt röd dyna)

Vridbar passagerarsits

Fotbrygga passagerarsidan
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