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Cykel 3-18 
- förvänta dig mycket!

Varför välja 3-18?

• Låg instegshöjd
• Steglöst T-stag som standard
• Ledsagarstyrning med sväng & bromsfunktion
• Förberedd för ENKEL montering av tillbehör
• Funktionella tillbehör i smart design
• Innovativ aluminiumram
• Lätt i vikt
• Förbättrad anatomi
• Enkel anpassning
• Förenklad teknik
• Justerbar hjälpmotor från 16” - 26”
• Levereras alltid förberedd för ledsagarstyrning  

med fäste bak

3-18 cykeln är en attraktiv cykel 
för barn, ungdom och vuxen.

3-18 cykeln finns i olika utföranden:  
Fast nav, pedalbroms, pedalbroms med  
7 växlar och med hjälpmotor.

Den minsta storleken fungerar för så små 
barn som 2-4 år.

Mått i cm 3-18 12” 16” 20” 24” 26”

Min/max. avstånd från sadel till pedal 31-41 45-59 51-71 57-90 68-101

Sittrör till styrrör 33 39 45 53 58

Hjulavstånd 64 76 89 104 112

Längd 102 120 140 165 178

Instegshöjd 16 18 20 22 23

Bredd 58 65 69 75 75

Vikt, kg 12,5 15,1 17,7 20,5 24,2

Max brukarvikt, kg 40 50 80 100 120



Hjälpmotor 3–18 cyklar
3 – 18 cyklarna kan levereras med 2 olika typer av hjälpmotorer,  
BionX eller Ansmann.

Viktiga kännetecken med BionX hjälpmotor på 3–18 cyklar:

• Pedalbroms
• Programmerbar elektronik
• Batteri med nyaste Deep Sleep mode, säkrar lång livstid och reducerar underhåll
• Ger motorhjälp i förhållande till pedaltryck
• Ger omgående hjälp vid tryck mot pedalerna
• Motorn ger bara hjälp när det ges tryck mot pedalerna
• BionX har Touring styre som standard för ökad komfort och brukarvänlighet
• 16 och 20 tum levereras med display monterad bakom cykelsadeln, för säkerhets skull, men kan enkelt 

flyttas fram till cykelstyret
• Motorn sitter i framhjulet och är tyst och väl synlig

Viktiga kännetecken med Ansmann hjälpmotor på 3–18 cyklar:

• Pedalbroms
• Ej programmerbar elektronik
• Ger motorhjälp i förhållande till den hastighet pedalerna går runt
• Motorn ger, om man önskar, starthjälp upp till 6 km/h utan att trampa ( aktiveras med tryck på display )
• Ansmann har högre maxhastighet och vanligt styre som standard
• Alla storlekar levereras med display på styret
• Motorn sitter i framhjulet och är inte iögonfallande

Display BionX Display Ansmann

3-18 med hjälpmotor BionX 3-18 med hjälpmotor Ansmann



Handfixering  
stl 12”-20” & 24”-26”  

Höftstöd & ryggstöd med bygel

Touringstyre

Kroppsstöd, breddjusterbaraÖverkroppsfixering komplett 
(2 bredd-justerbara kroppsstöd, 
grensele och väst)

CirkelstyreMultifunktionsstyre

Abduktionssadel &  
Banansadel

Vevarmsförkortare

Tillbehör 
- lösningar som fungerar!



Fotplatta med / utan vadstöd

Vår nya ledsagarstyrning med broms gör det möjligt för ledsagare att putta, 
styra och bromsa cykeln.

En skicklig problemlösare som är speciellt bra för cyklar med fastnav och 
till användare med nedsatt funktion. 

Denna lösningen ökar användarens förståelse av att cykla och gör det 
enklare att vara ledsagare.

Hjälpmotor med tråd-sensor

Fotplattor m/velcro och lod. 
Levereras i 3 storlekar

Fotplattor med velcro & rem 3 stl

Tillbehör 
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