HET LEUKSTE VERVOERMIDDEL SINDS DE UITVINDING VAN HET WIEL!

Solo-supportfiets
Fietsen op een veilige en stabiele fiets die niet om kan
vallen en ingeklapt wordt omgetoverd tot een rollator
waarmee u zo de winkel in loopt voor de boodschappen!
De Supportfiets is een innovatieve
4wieler met de voor alle 4wielers
kenmerkende stabiliteit als
belangrijkste eigenschap. De
Supportfiets is in de opklapbare
versie een combinatie van een
prachtige fiets voor 1 persoon die
niet kan omvallen en een rollator
waarachter u zo de winkel in kunt
lopen om de boodschappen te doen.
Het slimme en goed doordachte
ontwerp is zonder meer uniek te
noemen. In de mand(en) voorop stopt
u de boodschappen, een kleed,
spulletjes en/of hondje Fikkie. Er zijn
verschillende manden verkrijgbaar. U
zit er ontspannen op, net als op een
gewone fiets en met de wind door de

haren geniet u van de rit en de
omgeving. Voor ouderen en mensen
met een beperking die niet (meer)
op een tweewieler kunnen fietsen,
wordt de wereld door de
Supportfiets ineens een stuk groter.
Ze komen weer op de voor hun
vertrouwde plekjes en stappen bij
een bankje even af voor een kop
koffie uit de thermoskan. Wellicht
voor het eerst sinds jaren kunnen ze
weer genieten van een drankje op
een terrasje verder dan op
loopafstand van de woning. Op- en
afstappen gaat heel gemakkelijk. De
fiets heeft 5 versnellingen dus rijden
op de Supportfiets kost niet veel
inspanning maar men is wel een
tijdje lekker in beweging. 4wielers
kunnen niet kantelen en je valt er
niet mee om als je stilstaat bij een
verkeerslicht of andere stop. De fiets
rijdt gewoon soepel en heerlijk en
met een beetje wind in de rug (of de
trapondersteuning aan) is het
helemaal een feest. Eenmaal
thuisgekomen klapt u de fiets op en
zet hem in de lift en op de galerij of
binnen. 4Wielers zijn robuuste,
oerdegelijke Hollandse fietsen. Alles
is stevig uitgevoerd en een stuurfout

waarbij een stoeprand wordt
meegenomen leidt niet tot een slag in
het wiel of ergere schade zoals dat
wel het geval kan zijn bij veel andere
moderne fietsen. Het gewicht van die
fietsen wordt belangrijker gevonden
dan comfort, veiligheid, stevigheid en
stabiliteit. Niet bij de Supportfiets!
Bel voor een proefrit en overtuig u
zelf.
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Supportfiets specificaties:
! lengte 187 cm / 110 cm
! breedte 70 cm
! verstelbaar stuur
! zadelhoogte vanaf trapas
45 tot 75 cm
! wielmaat 20 inch
! gewicht 42 kg
! kleur frame metallic
zwart of metallic grijs
! kleur spatborden mat
zwart
De supportfiets is
standaard voorzien van:
! lage instap
! 5 versnellingen
! onderhoudsarme naven
! aandrijving met vrijloop
! differentieel in de
achteras
! remmen op alle wielen
! parkeerrem
! bel
! verlichting voor en
achter
De opties zijn:
! opklapbare uitvoering
! electrische
trapondersteuning met
hoog-koppel motor en LiIon accu 36V 11A
! extra accu
! hydraulische of
mechanische schijfremmen
! basil manden met hengsel
! rieten mand
! aluminium box
! houten hondenbak
! stokhouder
! kabelslot
! voetbakje
! pedalen met too clips

Solo-supportfiets

Prijzen 2017
(excl. 6% BTW bij medische indicatie of 21% BTW)

PRIJS
supportfiets standaard
€ 2.995,supportfiets opklapbaar
€ 3.295,electrische trapondersteuning
€ 1.895,extra Li-Ion accu 36V 17Ah
€
695,extra acculader
€
75,basil mand met beugel type Catu
€
70,aluminium mand 58x38x30 cm
€
139,aluminium box met deksel 60x40x41 cm €
235,rieten mand
€
132,houten hondenbak
€
159,stokhouder
€
56,kabelslot
€
49,voetbakje
€
145,balanspedalen met too clips
€
55,-
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Levertijd: 4-6 weken tenzij op voorraad
Garantie: 1 jaar op accu en motor, 2 jaar op de fiets
Gegevens in deze folder zijn gebaseerd op de situatie
van 14 januari 2017, wijzigingen van prijzen,
specificaties en modellen zijn voorbehouden
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