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«Spesialsykkelen MinusX har gitt meg en helt ny
mobilitet. Nå har jeg funnet en varig hjelper for å gå ned i
vekt. Å være på tur i friluft uten å overbelaste leddene er
blitt helt uunnværlig for meg. Endelig kan jeg dra på
lange sykkelturer sammen med familie, venner og
kjente!
Og her går det unna! Det gir meg mot og livsglede på
ny. Det er kjempegøy å kunne vise seg i offentligheten
og bevege seg aktivt til tross for bevegelseshemningen.
Med sitt gode design er MinusX et bilde på nyvunnet
livsglede som også dekker mine estetiske behov.
Kort sagt: stilig, livlig, praktisk og midt i blinken for
meg! Den sterke elektromotoren gir meg støtte
når jeg trenger det, og beskytter meg også mot
… for meg
overbelastning. Og nå er bakker ingen
hindring lenger…
begynner

livet på nytt.»

Navn og beskrivelse:
· MinusX 22" hjul HD bredt sete, dobbelt batteripakke 11Ah,
godkjent brukervekt 250 kg
· Heinzmann hjelpemotor med dobbelt batteripakke
· Spesial forsterket sykkel og felg
· Kurv
· Bredd sete-enhet ca 60 cm
· Varenummer: 500100201185
· HMS art nr : 215040
Draisin GmbH utvikler og produserer: barnesykler, trehjulssykler,
tandemsykler, elsykler, sykler for eldre, spesialsykler, spesialbygde
sykler, reklamekjøretøy, last- og transportsykler, tilbehør og hjelpemidler.
Produktkataloger kan leses på eller lastes ned fra
www.medema.no.
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MinusX

Draisin-spesialsykkel for «sterke personligheter»
øker mobiliteten og livskvaliteten!

draisin MinusX · Utstyr
10%

Oppoverbakker –
er ikke noe
problem takket
være den kraftige
elektromotoren.

Setehøyden –
er optimal for
både på- og
avstigning.

Ryggstøtten –
på det behagelige
setet kan stilles
inn for å passe til
alle behov.

Tråingen –
går som en lek
med sykkelens
knevennlige
og behagelige
tråfunksjon.

Fotplatene på
høyre og venstre
side –
De forhindrer
at føttene sklir
bakover og gir en
sikker pedalbevegelse.

Motordisplay –
har et ergonomisk
tastatur som er
lett å betjene.

Styret –
kan skyves forover eller trekkes
bakover ved hjelp
av hurtigstrammeren, noe som gjør
det lett å gå av og
på sykkelen og
finne en behagelig sittestilling.

El-motoren –
befinner seg
bak og driver
begge bakhjulene
symmetrisk via
differensialen.
Hydrauliske
bremser –
på alle tre hjul.

Forsterkede
felger –
tåler både høy
belasting sideveis
og langtidsbelastning.

Vanntett veske –
er integrert i
ryggen på setet,
og egner seg godt
til å oppbevare
personlige ting
og/eller regnklær.

Stokkholder –
er plassert bak på
begge sidene.

