
Copilot 3
De driewieltandem

• Stabiliteit

• Veiligheid

• Controle en besturing 
achteraan

Copilot 3/24 met afhaakbaar voorwiel en kader



De Copilot 3 is een therapeutische driewiel tandem: 2 sturende 
voorwielen en een achterwiel. De mindervalide persoon zit 
vooraan op de fiets en de begeleider zit achteraan en bestuurt de 
fiets. Zowel de rem, de snelheid als de richting zijn onder volledige 
controle van de begeleider, die eveneens zicht heeft op de 
persoon vooraan. De mindervalide persoon kan ten volle genieten 
van het fietsplezier: een goed zicht en de haren in de wind.

Veilig fietsen
Doordat de mindervalide persoon vooraan 
zit, kan men hem/haar voortdurend in het 
oog houden. De voorwielen bevinden zich 
ter hoogte van de persoon vooraan en 
bieden een grote stabiliteit aan de fiets, 
zelfs bij onvoorziene bewegingen van de 
mindervalide persoon. De begeleider heeft 
een goed overzicht van de totale breedte 
van de fiets en verplaatst zich makkelijk 
tussen de hindernissen.
Dankzij zijn uitrusting met 7 versnellingen 
en een torpedorem, kan de Copilot 3 mooie 
hellingen oprijden. Vooraan bevinden zich 
hydraulische trommelremmen en achteraan 
een retro-pedaalrem.
Het trappen gebeurt synchronisch: de 
pedalen zijn onderling verbonden en 
draaien gelijktijdig. Het is mogelijk, 
optioneel, om de pedalen vooraan vrij te 
laten lopen of de vrijloop onderweg in te 
schakelen. 
Het voorste stuur is steeds een vastgezet 
stuur.
Het deel van de fiets dat het voorste stuur 
ondersteunt kan afgekoppeld worden om 
het transport te vergemakkelijken of de 

mindervalide persoon goed op de fiets te 
plaatsen.

Maten 
De Copilot 3 tandems bestaan in 2 maten: 
wielen van 24˝ of 26˝ achteraan en 20˝ 
vooraan. De lengte, en meer specifiek de 
beenlengte van de fietser zijn bepalend 
voor de keuze van de fietsmaat.

Accessoires
De Copilot 3 bezit een uitgebreid pakket 
aan accessoires en opties om de positie 
en ondersteuning van de minder valide 
persoon op de tandem te vergemakkelijken.

Elektrische aandrijving
Al onze tandems kunnen uitgerust worden 
met een elektrische motorisering.
Deze hulp bij het trappen kan op elk 
moment ingeschakeld worden en 
vermindert de te leveren inspanning. 
Fietsen blijft een plezier, zelfs bij hellingen 
of tegen de wind in.

Copilot 3/24 Copilot 3/26
Beenlengte 
      Vooraan 55-71 cm (klein) 72-97 cm

64-80 cm (groot)
      Achteraan 73 - 94 cm 85-99 cm
Lengte 200 cm 215 cm
Breedte vooraan 89 cm 89 cm

Lengte zonder het voorste deel 165 cm 185 cm
Maat van de voorwielen 20’’ 20’’
Maat van de achterwielen 24’’ 26’’
Versnellingen in de naaf Sachs 7 versnellingen Shimano Nexus 7 versnellingen
Remmen retro-pedaalrem + 2 hydraulische remmen        idem
Kleur blauw blauw
Max belasting vooraan 80 kg 100 kg
Max belasting achteraan 100 kg 100 kg

Verstelbaar 
voorstuur

Copilot 3/26

Rugsteun met 
gordel

Voetsteun
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