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3 wiel tandem side by side  
Zit met kussens instelbaar in de diepte, zit passagier draaibaar    
Trommelrem van voor en hydraulische schijf remmen van achter  
Ac eradius +/- 40 km met elektrische ondersteuning 

Deze prijzen zijn in € excl. BTW (21%). Transportkosten: prijsbestek 

De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk verwi ging.  

Ar kel  Beschrijving  prijsÊ€ 

Twinner     

4045xx o 
Twinner 
8 versnellingsnaaf met vrijloop bestuurder, LED verlich ng,  stuk 4.878 

404200 o Terugtrapremautomaat achteruitrijd-mogelijkheid stuk 449 

404210 o Schakelbare vrijloop (bediening door bestuurder) (3 posi es) stuk 459 

ElektroÊaandrijving 

459801 o 
Assist:Êelektro naafmotor; met sensor, 1 onderhoudsvrije ba erij 36V/14,25 Ah, lader 36 V, 
geenÊtorpedorem,.ÊOverzichtelijk display met func etoetsen: -mate ondersteuning 3 standen, -
kilometerteller/dagtrip/gemiddelde snelheid, -accu-indicator , aanrijhulp  

set 2.927 

409853 o ExtraÊba erijÊLi-Ion 36V 14,25Ah stuk 1108 

404294 o ExtraÊba erijhouder stuk 179 

ToebehorenÊstoelen 

404250 o Bestuurderstoel draaibaar  stuk 289 

404288 o Armleuningen voor geleider  set 289 

404289 o Armleuningen voor bijrijder set 289 

404271 o Heupfixa e voor bijrijder (2 punt gordel)  stuk 127 

404290 o 4 puntgordel bijrijder( alleen met armleuningen voor de bijrijder 404289) stuk 434 

404280 o Voetensteun voor bijrijder, opklapbaar  stuk 259 

Kleur 

Referen e:____________________ 

 o zwartÊ(10)  o wit (11) o afwijkende RAL kleur (19) (+219€) 
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ToebehorenÊ      

42693x o Voetbak kunststof  (stuk)     S = (17X6):   oL (4)  oR (5)  stuk 103 

42693x o Voetbak kunststof  (stuk)     M = (19X7): oL (6)  oR (7)  stuk 122 

42693x o Voetbak kunststof  (stuk)     L = (22X8):   oL (8)  oR (9) stuk 129 

42694x o Voetbak kunststof  (stuk)     XL = (24X9): oL (0)  oR (1)  stuk 129 

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

426975 o Crank verkorter links (reduc e van 2.5 cm of 4.5 cm)  set stuk 44 

42698x o Pedaalverlenger : oL (6)  oR (7)  stuk 67 

42692x o Voorvoetsteun : oL (9)  oR (0)  stuk 32 

404287 o Boodschappenmand incl. mand adap e  set 105 

406153 o Extra parkeer rem set 63 

404281/2 o Stokhouder enkel / dubbel  set 110/120 

404421 o Spaakbescherming achterwielen  paar 196 

426961 o Achteruitkijkspiegel  stuk 42 

404425 o Afdekhoes stuk 186 

404283 o Rolstoeldrager aan achterzijde t.b.v. opklapbare rolstoel  stuk 349 

42694x o Instelbare voetbak metaal : oL (2)  oR (3) stuk 143 

404441 o Rich ngaanwijzers set 145 


