
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

IMP
TREHJULSSYKKEL

- For de yngste
- Passer for barn helt
ned til 2½ års alderen
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Imp er spesielt utviklet for de yngste barna og passer for 
barn helt ned til 2½ år.
Sykkelen har god avstand mellom bakhjulene som gjør sykkelen veldig 
stødig, selv om den ikke står på et flatt underlag. Dette sammen med at 
barnet sitter godt foran bakhjulene, gjør Imp til en svært stabil sykkel. 

Skyve-/slepestang kan fås som tilbehør og kan enkelt flyttes fra enten 
foran eller bak på sykkelen. Det vil si at ledsager enten kan dra og styre 
sykkelen, eller skyve den bakfra. Imp kan ogsa leveres med ledsager-
styring hvor ledsager både skyver og styrer sykkelen. 

Lav utveksling for lettere tråkk på pedalene og 12” hjul gjør at den passer perfekt for de minste. lmp-sykkelen har 
svært lett tråkk som gjør at også de som er svake i bena kan få en mestringsfølelse ved å bruke sykkelen. Dette 
gjør at sykkelen heller aldri vil kunne sykles i høy hastighet, som betyr at en ledsager kan kontrollere syklingen 
ved å gå ved siden av. 

Teknisk data Imp trehjulssykkelTeknisk data Imp trehjulssykkel

Lengde

100 cm

Bredde

67 cm

Skrittlengde

22-39,5 cm

Sete til styre

28-37 cm

Egenvekt

11 kg

Brukervekt

50 kg

Art nr. HMS nr. 
TI1 024218

Imp med tilbehør



3Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Tilbehør
Trehjulsykkelen tilbys med følgende utvalg av tilbehør som gjør at sykkelen kan tilpasses 
brukerne. 

 06-643

Art. nr. Beskrivelse

Sykkelpumpe

Inline kroppssøtte
Fotplate m/pulley system, Liten

Sykkellykt
Setepinne m/ryggstøttefeste
Fotplater str. 24-30 m/velcro
Pedal m/balansevekt/tåklips

Leggstøtte, Liten
Kroppsstøtte

Ovalt styre
Ledsagerstyring

 TIA6

 TIA8
 TIA7A

 TIA1
 TIA10

 A8
 JT26
 SP3
 TGA2

 TIA2P

 412334 Håndfikseringsvott, Liten
HMS nr.
162699
192703

145685
192700

192702
031208
192705
192701
024454
024460
192698
024457

 TIA7

Art. nr. Beskrivelse

Ekstra styrebøyle

Dekk 12”
Pedal
Svingmekanisme
Kompakt dekk 12”

Slange 12” 08-806

 TIA9
 TSM1
 06-628
 08-807

 SP2 Setepinne T-form
HMS nr.
192704
024458
192697
192706
097191

192715

Skyve- slepestang, Komplett TRA13 097206

Fotplater Ovalt styre Inline kroppsstøtte

Fikseringsvott Imp med diverse tilbehør Ledsagerstyring

ReservedelerReservedeler
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Tlf: 66 81 60 70 
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