
  



 

 

 

 

  

Førsteplass post 11 

3-hjuls sykkel med gir og hjelpemotor 

KETTWIESEL Fotdrift 

med Heinzmann hjelpemotor 

  

Artikkelnr. 2413    

HMS nr. 196003 

Enkel å heve/  senke 
(opp til 18 cm). 
 
Kan fås med demping 
både foran og bak. 
  

Alle våre HASE produkter har 
oppnådd topp poengsummer på 
tester for funksjonalitet, 
tilpasningsmuligheter og kvalitet i 
Europa. 

 
Meget gode og stødige sykler. Kan tilpasses 
flere funksjonsbegrensninger som f.eks: 
hjerneslag, personer som mangler arm(er) 
eller ben. Gir og styring av motor enten på 
høyre eller venstre side. Eksempler på 
justeringer er: Lengdejustering av sykkel, 
styrehåndtak, krankarmer, ryggvinkel osv. 
Dette gjør at syklene kan møte individuelle 
behov på en veldig god måte. 
Tilpasningsmulighetene er mange! 

Alle HASE sykler er CE-sertifisert 

Vi anbefaler Rohloff lukket 14-gir til alle 
Kettwiesel og Lepus. Ved bakkestopp i tungt 
gir har du mulighet til å skifte mellom høyt og 
lavt gir når sykkelen står stille. Rohloff er et 
meget slitesterkt gir som kan fungere 
problemfritt opp mot 100.000 km. Et vanlig 
åpent gir krever at sykkelen er i bevegelse for 
å kunne skifte gir, og er mer utsatt for skade 
da det henger lavt. 

 



En meget god og stødig sykkel. Rammen til Kettwiesel kan tilpasses alle, uansett om du 
er liten eller stor. Sykkelen kan tilpasses utallige funksjonsbegrensninger som f.eks. 
hjerneslag, personer som mangler arm(er) eller ben etc. Gir, brems og styring av motor 
kan være på høyre eller venstreside. Lengderegulering av styrehåndtak og krankarmer. 
Tilpasningsmulighetene er mange! 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel med Heinzmann 2413 196003 

 

KETTWIESEL   

med Heinzmann hjelpemotor 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anbefalt for: 
Tur og moro       
Trening       

Familie       

Pendling       

 

Egenskaper: 

• Høyt nivå i sikkerhet takket være 

lavt tyngdepunkt 

• Svært god å manøvrere, behagelig 

kjøring 

• Mulighet for full demping 

• Kan parkeres på høykant for å 

spare plass 

• Kan brukes som heng-etter sykkel 

 

Tekniske data: 

Vekt sykkel: 26,7 kg  

17,9 kg (uten motor) 

Brukervekt: 140 kg når sykkelen har 

maks lengde 

Ramme Aluminium 

Bremser 3 stk mekaniske 

skivebremser 

Maksbredde 86 cm 

Setehøyde 44 - 47 cm 

Total lengde 

Sammenleggbar lengde 

171 - 221 cm 

96-140 cm  

Skrittlengde 55 - 105 cm 

Hjul foran/bak 20” 

Høyde ledsager 1,15m – 2m 

Antall gir 9 gir 

 

*Demping foran og bak 

Uavhengig demping bak (på høyre 
og venstre side). 

Sammenleggbar ramme 

Når den er lagt sammen, er 
sykkelen ned til 96 cm i lengde 



KETTWIESEL  - Høydejustering 

  

 

 

 
18 cm 

En fantastisk sykkel for de som har behov for 
bedre/ mer åpen vinkel fra hofteledd til fotblad.  

Som vist på bilde til venstre så kan høyden på 
Kettwiesel justeres.  

Sykkelen kan heves med opp til 18 cm noe som 
gjør det lett å finne din egen posisjon.  Dette 
kombinerer rammedemping og ombygningssett.  

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Rammedemping høy 25358.HIGH 231494 

Rammedemping lav 25358.LOW 231495 

Ombyggningssett lav -> høy 25575  

Ombyggningssett høy -> lav 25576  

Høyde foran kan også justeres noe ved valg av 
enten 16’’ eller 20’’ hjul. 

 

 

 



Kettwiesel juniorsykkel er en rå 3-hjuls 
liggesykkel med mange tilpasningsmuligheter.   

“Heng-etter-sykkel” 

God å ha når den som sykler blir sliten... 

Du kan med enkle grep gjøre om sykkelen til en 
”Heng-etter-sykkel”. Dette gjelder både 
Kettwiesel, Lepus og Trets – uansett om det er 
fotdrift eller hånddrift.  
Man kan koble flere 
sykler i serie. 

KETTWIESEL – også for de yngre! 
 

Kettwiesel kan fint tilpasses ungdom. Det brukes da blant annet 
mindre forhjul (16") og hjulbeskyttelse på bakhjul.  

Den tilpassede sykkelen kan drives fram med hånd- eller benkraft 
og passer for personer med høyde fra 115 cm og oppover. 

 

 

 

 

  

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel med Heinzmann 2413 196003 

Hjultrekk (tilbehør) 21760  

Gi beskjed om du ønsker 16’’ eller 20’’ forhjul 

Art.nr HMS-nr 

22338 193713 



 TILBEHØR 

 

   

 

 

 

Rohloff 14-girs lukket gir 
Svært lite vedlikehold.   

 
Sykkel Art.nr HMS-nr 

Alle sykler 25396 231525 

 
 
 

 

Nuvinci automatgir. 
Leveres som et helautomatisk, 

elektronisk gir. 
Sykkel Art.nr HMS-nr 

Alle sykler 2508 231475 
 

 

Nexus 8-girs lukket gir 

 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel 
Lepus 

25051 
25051 

210708 
210708 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Hoftebelte 
 

Art.nr HMS-nr 

101 210548 
 

 

Neoprenvest 
 

Størrelse Art.nr HMS-nr 

Liten 110 210549 

Medium 111 210550 

Stor 112 210551 

 

 

 

 

Neopren belte 
 

Størrelse Art.nr HMS-nr 

10x120cm 7166 210600 

10x150cm 7167 210601 

 

 

  

 

NYHET! 

Ny spesialpedal med leggstøtte 

 

 

 

 

 

 

Den unike utformingen gir god støtte 

samtidig som ankelen kan bevege seg 

naturlig i forhold til pedalenes 

sirkelbevegelser.  

 

Pedalen er lettere å ta på/av enn tidligere 

modeller. 
 

 

 

Spesialpedal med leggstøtte 

for alle HASE sykler  
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Leggstøtte 25610  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialsekk 

Vannavstøtende og slitesterk. 

Rommer 42 liter. 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel 23858 195122 

  

  

 

 

Skjermveske til Kettwiesel 

Utmerket for oppbevaring av 

pengebok, mobil etc 

*passer ikke med demping/regntrekk 
 

Farge Art.nr HMS-nr 

Sort 24251 195123 

   

Differensial   
Gir bedre fremkommelighet. 
 

Størrelse Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel 
Handbike 
Lepus 

22750 
22750 
22750 

 

 

Hodestøtte / Nakkestøtte 

Passer til alle modeller 
 
 

Art.nr HMS-nr 

22769 193685 
 

  
 

 

Pedal med tåhette og strikk. 

Gir mer effekt i tråkket og gjør det 

enklere å holde fot på pedal. 

Type Art.nr HMS-nr 

Voksen, V 
Voksen, H 
Barn, V 
Barn, H 

25377.L.LE 
25377.L.RI 
25377.S.LE 
25377.S.RI 

231517 
231518 
231519 
231520 

 

Pedaler med leggstøtte 

Finnes både til voksne og barn 
 

Type Art.nr HMS-nr 

Voksen, V 
Voksen, H 
Barn, V 
Barn, H 

25372.LE 
25372.RI 
25375.LE 
25375.RI 

231507 
231508 
231513 
231514 

 

 

Fothviler til sykler med hånddrift  

Kettwiesel og Pino 
 

Type sykkel Art.nr HMS-nr 

Hånddrift 21853 210604 
 

Armhviler til Kettwiesel 
 

 

Art.nr HMS-nr 

22773 197122 
 



 

 

  
  

 

 

Enhåndsfunksjon bremser 

Hvis du er svak i den ene 

hånden, kan alt flyttes over til 

den andre siden 
 

H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22278 193659 

Venstre 22277 193660 
 

 

Krykkeholder til Kettwiesel 

Passer de fleste krykker 

 

 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Kettwiesel 22298 193729 
 

 

Pendelpedal 

For de med nedsatt bevegelig i 

kne- og hofteledd. 

 
 

H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22451 193759 

Venstre 22450 193760 
 

 

Krankforkorter 

For de som har ulik lengde 

på føttene. 
 

 

Art.nr HMS-nr 

22348 193723 
 

 

Skulderstyring 

Alternativ til standard styring 

 

 
 

Art.nr HMS-nr 

22480 193784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrehåndtakforlengere 

Alternativ til standard styring 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Kettwiesel 1580 210599 
 

Heng-ettersykkel 

Passer alle sykkeltyper 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Pino 22251 210605 

Kettwiesel 22841 193711 
 

 

Regntrekk 

Praktisk og slitesterkt 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Kettwiesel 25371  
 

  



  

NB: Vi minner om at AKT 26 betyr at de som 
er over 26 år, kan nå også søke om å få 
hjelpemidler mot en egenandel.   
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Quality Care AS 

  

 
@QualityCareAS 

  

Har du spesielle ønsker? 

 

Ta gjerne kontakt med oss! 

• For utfyllende informasjon 

• For teknisk assistanse 

• Få tilsendt uforpliktende tilbud 
 

 

     970 970 71 
   post@quality-care.no 

Besøks/fakturaadresse: 

Vegamot 18,7049 Trondheim 
Org.nr.: 988 034 169 MVA 



 

 

 

  



 

 

 
 

 

Quality Care AS 




