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SKEPPSHULT S3 -KOLMIPYÖRÄ

SKEPPSHULT S3 -KOLMIPYÖRÄ

Skeppshult S3 kolmipyörä on turvallinen ja vakaa polkupyörä, joka 
on saatavana vakio- tai comfort-versiona.

S3 24” polkupyörä sopii sekä lyhyille että pitkille ihmisille, teinistä 
aikuisikään asti. Maksimi käyttäjän paino on 145 kg. Matala runko 
helpottaa siirtymisiä polkupyörään ja sieltä pois. Pyörän kääntö-
säde on vain 170 cm. S3-polkupyörän leveys on sovitettu mahtu-
maan helposti 80cm leveästä ovesta.

Jalkajarrut takana ja käsijarrut edessä tekevät pyörästä turvallisem-
man vauhtia hidastaessa. Seisontajarrua voidaan käyttää lastaami-
sen ja tauon aikana sekä silloin, kun pyörän pitää pysyä paikallaan.

S3 polkupyörässä on kolme tai seitsemän kiinteänapaista vaihdet-
ta. Helposti käyttävissä oleva vaihteisto toimii ihanteellisesti ajet-
taessa mäkisessä maastossa tai jos jalkojen voima ei ole muuten 
riittävä. Pyörän takaosassa on suuri kori, jonka kantavuus on 15kg.

TUOTETIEDOT

Askelkorkeus 18 cm

Vakioistuimen korkeus 68-92 cm

Kokonaispituus 180 cm

Kokonaisleveys 77 cm

Kääntösäde n. 170 cm

Max. käyttäjäpaino 145 kg

TARJOUSHINTA - 15 %
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STRICKER-PYÖRÄT

Stricker-käsipolkupyörät on helppo kiinnittää lähes jokaisen pyö-
rätuolin eteen riippumatta runkoputken paksuuksista ja kulmista. 
Käsipolkupyörät räätälöidään eri varustevaihtoehdoilla asiakkaan 
toiveiden mukaiseksi. Pyörästä riippuen valittavana on esimerkiksi 
erilaisia polkimia, eri vaihdetankovariaatioita ynnä muita lisävarus-
teita, kuten tetravarustus.

 
STRICKER-KÄSIPOLKUPYÖRÄT ULTRA JA SPORT

Stricker Ultra ja Stricker Sport ovat pyörätuoliin liitettäviä 24-vaih-
teisia käsipolkupyöriä. Ne on tarkoitettu vauhdikkaampaan me-
noon ja lenkkeilyyn pidemmille matkoille. Molemmissa malleissa 
on vakiona laaja kirjo varusteita mm. levyjarru ja vaihtaja polkimis-
sa. Poljinkorkeutta voidaan säätää välillä 78-89 cm. 

STRICKER LIPO LOMO - SÄHKÖINEN KÄSIPYÖRÄ

Stricker Lipo Lomo on pyörätuoliin liitettävä sähköinen käsipyörä. 
Lipo Lomo muuttaa tavallisen manuaalipyörätuolin skootteriksi. 
Kahden akun suoma teho riittää tasaisella maalla noin 70 km mat-
kaan. Matkanopeudeksi voi valita 6 tai 15 km/h.

STRICKER LOMO 360 -NOKKAPYÖRÄ

Stricker Lomo 360 on pyörätuoliin kiinnitettävä nokkapyörä, joka 
nostaa pyörätuolin etupyörät ilmaan ja se on osoittautunut erin-
omaiseksi metsässä, lenkkipoluilla, puun juurakoissa, hiekalla ja 
lumisessa kaupunkiympäristössä. Se on helppo kiinnittää lähes 
kaikkiin pyörätuolimalleihin sopivalla pikakiinnitysmekanismilla. 
Laitteen asennus onnistuu omatoimisesti pyörätuolissa istuen.

STRICKER CITY -KÄSIPOLKUPYÖRÄ

Stricker City on pyörätuoliin liitettävä 7-, 8- tai 11-vaihteinen kä-
sipolkupyörä. 8- ja 11-vaihteiset mallit ovat saatavilla vain ketju-
vetoisena versiona, 7-vaihteiseen voi valita hihna- tai ketjuvedon. 
Lisäksi on saatavilla Stricker City 7 Junior jossa on lyhyempi runko 
ja lyhyemmät poljinkammet.

 
STRICKER CITY KID -KÄSIPOLKUPYÖRÄ

Stricker City Kid on pyörätuoliin liitettävä 5-vaihteinen lasten ket-
juvetoinen käsipolkupyörä. Se soveltuu lapselle, joka on alle 130 
cm pitkä. 

 
STRICKER ELECTRODRIVE LIPO SMART - 
SÄHKÖINEN KÄSIPOLKUPYÖRÄ

Stricker ElectroDrive Lipo Smart on pyörätuoliin liitettävä sähköi-
nen käsipolkupyörä. Electro Drive Lipo Smart keventää sähköisesti 
käsillä polkemista ja auttaa siten henkilöitä, jotka tarvitsevat apua 
esimerkiksi ylämäissä. 
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HALTIJA GROUP OY

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.


