
• fietsplezier voor twee
• stabiliteit
• verkrijgbaar met elektrische 

ondersteuning
• eenvoudig opstappen voor  

de passagier
• comfort en plezier

Twinner
De nieuwe duofiets



U heeft een balans-, motor- of ander probleem dat u verhindert te fietsen; 

deze duofiets maakt het mogelijk, ondanks beperkingen, mobiel te blijven 

en fietsplezier te hebben.

Beide gebruikers zitten naast elkaar en kunnen samen trappen. 

Het grote voordeel hiervan is dat de begeleider goed zicht heeft op de 

passagier en op de weg. 

De passagier kan gemakkelijk op- en afstappen omdat de stoel draaibaar is.

De stoelen zijn verstelbaar in de diepte voor een optimale zithouding. 

De Twinner is een tandem met 3 wielen. Die maken hem stabiel en maakt 

dat men kan blijven zitten als men stil staat. Dit maakt deze duofiets 

uitermate geschikt voor beweeglijke passagiers of passagiers met 

evenwichtsproblemen

De Twinner is zeer wendbaar en gemakkelijk te gebruiken. 

De Twinner past bijna overal in het verkeer of op de fietspaden.

Hij is uitgerust met 8 naaf versnellingen.

Remmen wordt verzorgd door een trommelrem op het voorste wiel en 

hydraulische schijfremmen aan de achterzijde. 

De sturen zijn in hoogte en hoek verstelbaar om een optimale fietspositie 

te garanderen.

Kleuren

De Twinner kan geleverd worden in 
verschillende kleuren: zwart, wit of RAL 
kleur op wens tegen meerprijs. Het zijn 
hoge kwaliteit epoxy lakken.

Toebehoren

De Twinner kan voorzien worden van 
extra ondersteuningen zoals armsteunen, 
voetfixaties, veiligheidsgordel en vele 
andere accessoires.

Elektro ondersteuning

De Twinner is verkrijgbaar met een PAS 
vario aandrijfmotor. Met behulp van 
deze aandrijving is het lichter trappen 
en dus minder vermoeiend fietsen. De 
ondersteuning is standaard voorzien van 
een aanrijhulp voor het op gang komen en 
heeft 3 standen van ondersteuning. Alles is 
af te lezen via het grote heldere display en 
te bedienen met eenvoudige druktoetsen.

Twinner technische gegevens
lengte 2050 mm

breedte 1050 mm

gewicht 65 kg

maximale belasting 240 kg

bestuurder gewicht 120 kg

passagiers gewicht 120 kg

binnen been lengte 750-900 mm

stuurhoogte 1050-1200 mm

zithoogte 450 mm
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