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Copilot 3 24 / 26 - Therapeutische tandem  

Prijzen Janvier 2023 in € buiten BTW (21%)  excl. transportkosten 

prijsbestek 
De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk verwi ging.  

Ar kel  Beschrijving  Priis in € 

Copilot     

430000 o 

Copilot 3 / 24  
Wielen 20’’x 1,75 van voor, 24’’x 1,75 van achter 
instaphoogte van voor 34 cm, van achter 45 cm 
Krenk van 125 of 150 mm 

stuk 5.045 

430260 o 

Copilot 3 / 26  
Wielen 20’’x 1,75 van voor, 26’’x 1,75 van achter 
instaphoogte van voor 45 cm van achter 45 cm 
krenk 150 of 170 cm 

stuk 5.467 

430110 o Vrijloop op de achterste pedalen (i.p.v. terugtraprem) set 135 

430121 o Terugtrapremautomaat (niet met elektro aandrijving) set 259 

490001 o Voorste pedalen met vrijloop set 319 

490002 o Voorste pedalen met inschakelbare vrijloop set 649 

Elektrische ondersteuning 

kleuren 

gegevens : 

Naam : _____________________________________________   

Adres : ____________________________________________________  Tel : _____________________  

PC:______________ Stad :_______________________  Mail :__________________________________________ 

Tandem 3 wielen met voorste besturing afneembaar 
Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf met torpedo rem  
hydraulische trommelremmen van voor  
slot, verlich ng, verende zadelpen van achter 

frame :  o wit (RAL 9016)  o parel donkergrijs (RAL 9023) o aangepaste RAL kleur - 219 € - (26882) 

439801 o 

Elektro Aandrijving  
elektro naafmotor; met sensor, 1 onderhoudsvrije ba erij 43V 750 Wh  
lader 43 V, geen torpedorem, 7 versnellingen. Overzichtelijk display met func etoetsen:  
-mate ondersteuning 3 standen, -kilometerteller/dagtrip/gemiddelde snelheid  
-accu-indicator, aanrijhulp  

set 2.927 

401963 o Display LCD kleur set  79 

bijrijder 

490004b o Kinderstuur stuk 0 

401417b o V stuur stuk 0 

409041b o zadelpen 250 mm  (binnenbeen lengte van 600-730 mm) (Cop 24) stuk 0 

409033b o 
zadelpen 350 mm (binnenbeen lengte van 625-825 mm) (Cop 24) 
                                  (binnenbeen lengte van 770-990 mm) (Cop 26) 

stuk 0 

401592b o T zadelpen 300 mm (binnenbeen lengte van 620-780 mm) (Cop 24) stuk 79 

401591b o T zadelpen 400 mm (binnenbeen lengte van 810-1030 mm) (Cop 26) stuk 79 

490020b o 
Zadel 5 cm lager  (montage op het frame) (binnenbeen lengte van 550 mm) (Cop 24) 
                                                                           (binnenbeen lengte van 740 mm) (Cop 26) 

stuk 69 
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Romp ondersteuning 

490019 o Adapter t.b.v. montage rugsteun op het frame set 109 

490012 o Zadelpen t.b.v. rugsteun  109 

490011 o Rugsteun met buikriem set 219 

Toebehoren bestuurder 

401417h o V stuur hoog stuk 0  

401424h o Spor ef ligt gebogen stuur stuk 24 

426806h o Stuurpen 300 mm stuk 0 

406142 o Ergonomische stuurpen met snelspanner stuk 119 

409033h o Zadelpen 350 mm (binnenbeen lengte van 710-900 mm)  stuk 0 

432059h o Verende zadelpen 350 mm (binnenbeen lengte van 710-900 mm) (Cop 24) 
                                                 (binnenbeen lengte van 850-1010 mm) (Cop 26) stuk 65 

0 

401591h o T zadelpen 400 mm (binnenbeen lengte van 710-950 mm) (Cop 24) 
                                    (binnenbeen lengte van 780-1030 mm) (Cop 26) stuk 79 

 

42693x o  Voetbakje kunststof, met neus- en hielband  S = (17 x 6)   oL(4)  oR(5) stuk 103 

42693x o Voetbakje kunststof, met neus- en hielband M = (19 X 7)  oL(6)  oR(7) stuk 122 

42693x o Voetbakje kunststof, met neus- en hielband L = (22 X 8)  oL(8)  oR(9) stuk 129 

42694x o Voetbakje kunststof, met neus- en hielband XL = (24 X 9)  oL(0)  oR(1) stuk 129 

42694x o Instelbare voetbak metaal, onbreekbaar (i.c.m. pedaalasverlenger)  oL(2)  oR(3) stuk 139 

43275x o Balansgewicht voor voetbak  oL(0) oR(1) stuk 105 

426975 o Crankverkorter (réduc e 2.5 cm of 4.5 cm) set  set 44 

42698x o Pedaalasverlenger  oL(6)  oR(7)  stuk 67 

401130 o Stokhouder, één kruk stuk 109 

401131 o Stokhouder, twee krukken stuk 159 

Toebehoren  


