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Terrenggående håndsykkel med hjelpemotor
JEETRIKE er egnet for nesten alle personer med forskjellig type 
funksjonshemming.

JEETRIKE er utstyrt med tre uavhengige dempere.
Demperne kan uavhengig gjøres stivere eller mykere slik at de passer best 
for hver enkelt bruker og det terrenget man planlegger å sykle i. Demperen 
på bakhjulet kan låses dersom man ikke har behov for demping bak. Alle 
demperne kan tilpasses i mykhet, og de kan også låses ved behov. Dette 
kan være aktuelt på fastere underlag, da dette vil lette hjelpemotoren med å 
assistere fremdriften på sykkelen. 

JEETRIKE leveres med hydrauliske skivebremser som gir et dobbelt 
bremsesystem på forhjulene og enkelt på bakhjulet, for trygg og 
enkel betjening. Det er også mulighetfor å låse bremsene slik at de 
fungerer som en parkeringsbrems. 

JEETRIKE er utstyrt med en børsteløs, krankmontert hjelpemotor.
Motoren reagerer på moment (bevegelse i kranken) og overfører 
dette momentumet til effekt på bakhjulet. Motoren sørger for jevn 
overføring av den kraften som påføres pedalene. 

Hjelpemotoren har 9 forskjellige nivåer av elektrisk
assistanse man kan veksle mellom under
sykling, og en oppstartshjelp (maks 6 km/t)
til bruk når man starter å sykle under
tunge forhold (bakkestart o.l). 

JEETRIKE gir deg en oppreist sittestilling og full uavhengig fjæring på alle tre hjulene, noe som gjør at den øker 
stabilitet og komfort i røft terreng. Takket være fjæringen oppnår man en veldig kort akselavstand som igjen øker 
bakhjulets grep og stiver av rammen. Sykkelen har meget god svingradius og uovertruffen fremkommelighet. 
Sykkelen er egnet for alle personer med nesten alle typer funksjonshemminger. 
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Teknisk data JEETRIKETeknisk data JEETRIKE

Art nr. HMS nr. 

Hjul
str.

Maks 
skrittlengde

Sete-
bredde

Sete-
dybde

Høyde
ryggstøtte

Maks
lengde

Sykkel
vekt

Maks
brukervekt

252-0000 267104

26” 95 cm

Innstign.
høyde

 38 cm 28 cm 47 cm 100 kg200 cm 101 cm 40,5 kg

Maks 
bredde

50 cm

Gir Batteri-
type

Volt Batteri-
kapasitet

8 Li-Ion

Watt

36 11 Ah250

Maks
kjørelengde

45 km

Tilbehør
Sykkelen tilbys med et utvalg av tilbehør som sikrer at sykkelen kan tilpasses 
forskjellige brukere. 

 252-0023
Art. nr. Beskrivelse

Sikkerhetsbelte
Gripehanske Large (høyre)
Gripehanske Large (venstre)
Gripehanske Liten (høyre)
Gripehanske Liten (venstre)
Gripehanske Mini (høyre)
Gripehanske Mini (venstre)
Gripehanske Standard (høyre)
Gripehanske Standard (venstre)
Hoftebelte 2 pkt. str. 1
Hoftebelte 2 pkt. str. 2
Hoftebelte 2 pkt. str. 3
Pelvi.Loc Basic str. S
Pelvi.Loc Basic str. M
Pelvi.Loc Basic str. L
Pelvi.Loc Basic str. XS
Pelvi.Loc 3D str. XXS
Pelvi.Loc 3D str. S
Pelvi.Loc 3D str. M
Pelvi.Loc 3D str. L
Pelvi.Loc 3D str. XS
Pelvi.Loc 2D str. M
Pelvi.Loc 2D str. L

 400008

 3DB-XS
 3DB-L
 3DB-M
 3DB-S
 HW10583-3
 HW10583-2
 HW10583-1
 400005
 400006
 400001
 400002
 400003
 400004
 400007

 3DAS-L
 3DAS-M
 3DAS-S
 3DS-XXS

 3DAS-XS

 2DAS-L
 2DAS-M

HMS nr.

210426
210425
210422
210421
210420
210419

210423



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


