
Optie Lijst van Raam Fun2Go Duofiets

Fun2Go basis incl. schijfremmen,verlichting,slot,mand STD

Frame / frameonderdelen

Standaard framehoogte STD

Versterkte uitvoering (tot 180 kg per persoon

Engelse uitvoering

Trapondersteuning / accu

Silent elektro HT incl.verlichting

Extra accupakket, Li-Ion 36V, 11Ah

Meerprijs accu 24Ah i.p.v. 11Ah

Extra accupakket, Li-Ion 36V, 24Ah

Schakeling dubbele "Cube" accu

Aandrijving / versnellingsnaven

7 versn. vrijloop hydraulische remmen (achter) (bestuurder STD

Vrijloop (bijrijder) STD

8 versnellingen terugtraprem (bestuurder)

8 versn. terugtrapr.met achteruit-automaat(bestuurder)

Schakelnaaf vrijloop/doortrapper (bijrijder)

7 versnellingen vrijloop (bijrijder

Handaandrijving met 8 versnellingen (bijrijder)

7 versnellingen en schakelnaaf (bijrijder)

Framekleur

(RAL 5011) Staalblauw mat STD

RAL 7047) Telegrijs 4 mat

(RAL 3001) Signaal rood

RAL-kleur op aanvraag 

Houders / adapters

Voetplaat zwenkbaar bijrijder (alleen i.c.m. schakelnaaf)

Stokhouder achterzijde dubbel

Rolstoel mee

Rollatorhouder ophanging



Pedaal / voetenbakjes / fixatie

Pedaal verbreder 2 cm links en rechts

Pedaal verbreder 4 cm links en rechts

Balanspedaal met wreefriem links en rechts

Heupgordel op standaard stoel

Heupgordel op comfortstoel XL

4-punts gordel op standaard stoel

4-punts gordel t.b.v. comfortstoel XL

5-punts gordel op standaard stoel

Voetenbakje FIX 20 cm links en rechts

Voetenbakje FIX 25 cm links en rechts

Onderbeenfixatie links en rechts FIX 20 cm, excl. voetenbakje

Onderbeenfixatie links en rechts FIX 25 cm, excl. voetenbakje

Snelwissel systeem links en rechts, excl voetenbakje

Stuur en toebehoren

Doorlopend stuur ( 40x15 ) t.b.v. bijrijder

Veiligheid / bescherming

Armleuningen op stoel bijrijder

Versterkte armleuningen (bijrijder)

Armleuningen t.b.v. comfortstoel XL

Spiegel links of rechts

Tussenscherm

Verlichting / knipperlicht / km teller

Richtingaanwijzer set

KM teller

Zadels / zittingen / rugleuningen en toebehoren

Stoel draaibaar t.b.v. bijrijder (niet i.c.m. 352-8040)

Stoel draaibaar t.b.v. bestuurder (niet i.c.m. 352-8040)

Comfortstoel XL (43x28 cm)

Zitting 10cm naar voren t.b.v. vaste stoel

Zitting 10 cm naar voren t.b.v. draaibare stoel

Rugkussen 5cm dik (per stuk)

Zitkussen 5cm dik (per stuk)

Wielen / banden / spaken

Spaakbescherming achterwielen (niet i.c.m. 352-8040)

Anti-lek banden (niet i.c.m. 352-8040)

versterkte achterwielen (niet i.c.m. 352-8040) 


