
  



 

 

  

Quality Care AS ble stiftet 1. April 2005. 

 

Vårt utgangspunkt er at alle personer er forskjellige med ulike behov og 

ønsker. Vi ønsker å bruke vår lange profesjonelle og personlige erfaring med 

funksjonshemmede, til å hjelpe hver enkelt med å tilrettelegge hverdagen best 

mulig ut fra sine egne ønsker og behov. Ved å mestre hverdagen best mulig ut 

fra sine forutsetninger, kan nye muligheter og kilder til livsglede oppdages. 

 

Vi ønsker at flest mulig skal få prøve de hjelpemidler som finnes, slik athvert 

enkelt menneske kan vurdere hva som vil øke sin opplevelse avmestring og 

livsglede. Først når hjelpemiddelet er prøvd av personen selv, vet personen 

om det kan være til hjelp. 

 

Quality Care AS er bygd med dette som fundament. 

Quality Care AS ønsker å hjelpe personer i skole, jobb, fritid osv. til å mestre 

sin hverdag på best mulig måte. Vi mener at gleden over å mestre noe i sin 

hverdag, kan være den største drivkraften for et menneske til å skape nye 

muligheter for seg selv. 

 

Derfor er vårt motto: 

 

Opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle. 

 

Med hilsen 

 
Quality Care AS 

Daglig leder 

932 81 692 

asbjorn@quality-care.no 

 

mailto:asbjorn@quality-care.no


LEPUS - Fotdrift 

med Heinzmann hjelpemotor 

 

 Art.nr 2414   HMS nr. 210600 

 

Alle 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, amputasjoner, 

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 personers 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  

 

 

 

 

  

Førsteplass post 3 

3-hjuls hånddrevet sykkel med gir og hjelpemotor 

KETTWIESEL - Hånddrevet 

med Heinzmann hjelpemotor 

 
 Art.nr 2409    HMS nr. 210540 

Førsteplass post 5,  

3-hjuls liggesykkel med gir og hjelpemotor 



 

  

PINO tandemsykkel 

med Heinzmann hjelpemotor 

 

 

V-mini-pro hjelpemotor  

 

Førsteplass post 12,  

Hjelpemotor for 2-hjuls sykkel 

Tredjeplass post 7, 2-hjuls tandemsykkel med ledsager bak. 

Med gir og hjelpemotor 

Art.nr 2500    

HMS nr. 196004 
 

Tredjeplass post 5, 3-hjuls 

liggesykkel med gir og hjelpemotor 

 

KETTWIESEL liggesykkel 

med Heinzmann hjelpemotor 

 

Art.nr 2413   HMS nr. 196003 

 

Førsteplass 3-hjuls 

liggesykkel uten motor 

 

KETTWIESEL liggesykkel 

uten hjelpemotor  

 

 

Art.nr 24100     HMS nr. 193591 

 

KETTWIESEL hånddrevet 

sykkel uten hjelpemotor 

 

Art.nr 24135     HMS nr. 193592 

Førsteplass hånddrevet 

sykkel uten motor 

 

Fra 16’’ hjul og 

oppover 

Art.nr 1470    

HMS nr. 210546 

Hjelpemotoren 

som kan monteres 

på din egen sykkel 

For de som 

ikke kan sitte 

på et vanlig 

sykkelsete 



V-mini-PRO kan monteres på din favorittsykkel for å gjøre 

denne om til en el-sykkel.  

 

Motoren kan leveres i hjulstørrelse 16,20,24,26,28,29 

tommer. V-mini-PRO kan også stilles inn på ulik maks-

hastighet, fra 5 km/t opp til 25 km/t. Motor har seks trinn 

på motoreffekt. 

V-mini PRO hjelpemotor 
 

  

Tekniske data: 

Motor 

  

  

Vekt motor: 

Vekt batteri: 

250 W 

36 V 

13,5 Ah 

3,2 kg 

2,5 kg 

Vekt totalt: 

  

Avtagbart batteri 

6 kg 

 

Ja 

Kan lades på sykkel Ja 

    

 

Egenskaper: 

 Motoren kan lett monteres både 

på forhjul og bakhjul 

 Meget tilpasningsdyktig 

oppstartshjelp opp til 6 km/t 

 God kvalitetsmotor med mange 

justeringsmuligheter 

 

Gjør din favorittsykkel om til el-sykkel 

 
Motor kan spesialtilpasses til hver enkelt persons 
kjøremønster og behov. 
  

Kjørelengde på batteri er ca 40 km 



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

fotblad. Setet kan heves 20 cm. opp, samt at rammen har en knekk som gjør det lettere 

å tråkke. (Leveres med 16" og 20" hjul)  

 

En meget god og stødig sykkel. Kan tilpasses flere funksjonsbegrensninger som f.eks: 

hjerneslag, amputasjoner, person som mangler arm(er) eller bein. Gir og styring av 

motor enten på høyre eller venstre side. Lengderegulering av styrehåndtak og 

krankarmer. 

 

LEPUS  
med Heinzmann hjelpemotor  

 

 

  

Anbefalt for: 

Tur og moro       

Trening       
Pendling       

Familie       

 

Egenskaper: 

 Høyt nivå på sikkerhet takket være 

lavt tyngdepunkt 

 Justerbar setehøyde 

 Enkelt å sette seg i 

 Demping 

 Sammenleggbar 

 

 

Sykkelen kan enkelt legges sammen  

Tekniske data: 

Vekt sykkel: 33 kg 

25,5 kg (uten motor) 

Brukervekt: 120 kg 

Ramme Stål  

Bremser 2 stk hydrauliske skivebremser, 

samt en mekanisk skivebremse 

på forhjul 

Maksbredde 85 cm 

Setehøyde 50-70 cm 

Skrittlengde 55 – 100 cm 

Total lengde 168 - 213 cm 

Hjul foran/bak Bak: 20”  

Foran: 16” eller 20” 

Høyde ledsager 1,4m – 2m 

Sammenleggbar 

størrelse 

69x85x107 cm 

Gir  

 



LEPUS Hånddrift     

fås som tilbehør til vanlig Lepus 

 

 

  



HÅNDDRIFT 
Her er sykkelen for de som skal ha hånddrift. 

Det er lett å forflytte seg fra rullestol og over til sykkel, 

fordi frontbommen kan legges framover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

KETTWIESEL "Junior"  

Kettwiesel kan fint tilpasses ungdom. Det brukes da 

blant annet mindre forhjul (16"), hjulbeskyttelse og 

trekk på bakhjul.  

Kan drives fram med hånd- eller benkraft og passer 

for personer med høyde fra 115 cm og oppover. 

  

 

  

NYHET! 

Kan leveres med demping bade foran 

og bak, noe som gjør sykkelturen til 

en ny opplevelse! 



En meget god og stødig sykkel.Kan tilpasses flere funksjonsbegrensninger 

som f.eks.hjerneslag, amputasjoner, personer som mangler arm(er) eller 

ben. Gir, brems og styring av motor kan være på høyre eller venstreside. 

Lengderegulering av styrehåndtak og krankarmer. Tilpasningsmulighetene er 

mange! 

KETTWIESEL   

med Heinzmann hjelpemotor 

 

 

 

 

 

 

  

Anbefalt for: 

Tur og moro       
Trening       

Pendling       

Familie       

 

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: 120 kg når sykkelen har maks 

lengde 

Ramme Aluminium 

Bremser 3 stk mekaniske skivebremser 

Maksbredde 86 cm 

Setehøyde 44 - 47 cm 

Total lengde 171 - 221 cm 

Skrittlengde 55 - 105 cm 

Hjul foran/bak 20” 

Høyde ledsager 1,15m – 2m 

Antall gir 9 gir 

  

 

NYHET! 

Kan nå leveres med 

demping både foran 

og bak, noe som 

gjør sykkelturen til 

en ny opplevelse! 



Her er syklene for de som skal ha hånddrift. Det er lett å forflytte seg fra rullestol 

og over til sykkel, da frontbommen kan legges framover. 

Den har samme funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet som andre HASE 

sykler. Alle lengdejusteringer er teleskopisk. Det er lengderegulering av 

krankarmer. Tilpasningsmulighetene er mange! 

KETTWIESEL Hånddrift  

med Heinzmann hjelpemotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NYHET! 

Kan nå leveres med 

demping både foran 

og bak, noe som 

gjør sykkelturen til 

en ny opplevelse! 
Anbefalt for: 

Tur og moro       

Trening       
Pendling       

Familie       

 
Egenskaper: 

 Høyt nivå på sikkerhet takket 

være lavt tyngdepunkt 

 Svært god å manøvrere 

 Godt veifeste med differensial  

 Enkel overflytting mellom sykkel 

og rullestol  

 

 

 Tekniske data: 

Vekt sykkel: 31,8 kg 

23 kg (uten motor) 

Brukervekt: 120 kg når sykkelen har maks 

lengde 

Ramme Aluminium 

Bremser 2 stk hydrauliske skivebremser, 

samt en mekanisk skivebremse 

på forhjul 

Maksbredde 86 cm 

Setehøyde 43 - 46 cm 

Total lengde 171 - 221 cm 

Hjul foran/bak 20” foran og bak 

Ungdom: 16”  foran 

Høyde ledsager 1,15m – 2m 

Antall gir 9 gir  

  

  

 



PINO er ypperlig for de som ikke kan sitte på et vanlig sykkelsete eller holde i 

et vanlig sykkelstyre, eksempelvis ved oppbremsing. 

Alle Hase-produkter har flere tilpasningsmuligheter, og er dermed svært fleksible. 

Eksempler på tilpasninger er justerbart sete og ryggvinkler, lengde fram til pedalene, 

barnekranker, seteskall/ Hamax sykkelsete, forskjellige gir system, offroad dekk etc. 

 

PINO  Tandemsykkel  

med Heinzmann hjelpemotor 

 

 

  

Anbefalt for: 

Tur og moro       

Trening       
Pendling       

Familie       

 

Egenskaper: 

 Høyt nivå i sikkerhet takket være 

lavt tyngdepunkt 

 Svært manøvererbar 

 Godt veigrep med differensial  

 Enkel overflytting mellom sykkel og 

rullestol  

 

Pino kan enkelt deles i to, legges 

i en koffert og tas med på ferie. Tekniske data: 

Vekt sykkel: 33,8 

24 kg (uten motor) 

Brukervekt: 225 kg 

Høyde ledsager 1,5m – 2m 

Ramme Aluminium 

Bremser 2 stk hydrauliske skivebremser 

Maksbredde 64 cm 

Setehøyde 64 cm 

Total lengde 210 - 237 cm 

Skrittlengde 35 - 105 cm 

Skrittlengde bak 72 – 105 cm 

Hjul foran 20” 

Hjul bak 26” 

Antall gir 27 gir 

 

Pino er en 
tandemsykkel 
hvor den som 
sitter bak, 
styrer.  
Den som sitter 
foran kan 
enten tråkke 
med hendene, 
bena eller bare 
sitte å nyte 
turen. 

 



 
Bildet til høyre er tatt høsten 2012, hvor en som sitter i rullestol for 
første gang syklet Birkebeinerrittet! Dette sier mye om sykkelens 
funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet. 

 

PINO Tandemsykkel Håndrift   

fås som tilbehør til vanlig PINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vi anbefaler at alle bestiller PINO med hjelpemotor. 

 

 



“Heng-etter-sykkel” 

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

Unike tilpasningsmuligheter! 

Kettwiesel kan med enkle grep gjøres om til 
en ”Heng-etter-sykkel”. Man kan her 
kombinere på ulike måter, eksempelsvis å 
henge på en Kettwiesel med hånddrift. 
 

  



Trets leveres som vogn/ løpevogn, og kan 

med letthet gjøres om til trehjulssykkel. 

TretsTrike kan også henges bak en 

vanligsykkel. 

 

 

TRETS TRIKE  

Anbefalt for: 

Tur og moro       
Trening       
Pendling       

Familie       
 

Egenskaper: 

 Kan brukes som barnehenger, 

trehulssykkel og bagasjehenger. 

 Høyt nivå i sikkerhet 

 

 

       

 

 

  

Tekniske data: 

Vekt sykkel: 18 kg med lukket gir 

Brukervekt: 65 kg (40 kg som heng-

etter) 

Ramme Aluminium 

Bremser Mekanisk skivebrems 

Maksbredde 75 cm 

Setehøyde 37 cm 

Total lengde 142 – 176 cm 

Hjul foran/bak 16” foran og 20” bak 

Antall gir Åpent 7-gir  
  

 



Regntrekket er enkelt å ta til siden for å 

komme inn i sykkelen. Det er også lett å 

ta avfor så å legge det sammen i veska 

bak på sykkelen. 

 
Alle modeller fra HASE med fotdrift kan 

leveres med praktisk og slitesterkt regntrekk. 
 

PINO med regntrekk TRETS med regntrekk 

 

Regntrekk 

 

 

 

  



Berkel Bike er en trehjulssykkel med fremdrift som kommer fra både arm og ben. Når man trår rundt med 
håndpedalene vil bena automatisk gjøre den samme bevegelsen. Man kan velge om man skal sykle med både 
hendene og bena samtidig eller bare bena. Ved å ha mulighet til å benytte kreftene i både arm og ben for å sykle 
vil man kunne utnytte kraften maksimalt. 
 
Berkel Bike har gode justeringsmuligheter slik at den enkelt kan tilpasses fra små barn til voksne brukere. Den 
leveres med lukket girsystem og hjelpemotor. 

BERKELBIKE   
 

  

NYHET! 



   

   

 

 

Rohloff 14-girs lukket gir 
 

 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel 25106 210729 

Kettw.hånd 25108 210730 

Lepus 24009 210626 

 

 

 

 

Nuvinci automatgir. 

Trinnløst planetarisk 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel 25070 210715 

Kettw.hånd 25101 210727 

Lepus 25093 210724 
 

 

Nexus 8-girs lukket gir 

Nesten vedlikeholdsfritt 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Kettwiesel 23163  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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! 

Full demping 

på Kettwiesel  

 

 

 

Full demping består av en forgaffel (bilde over) 

og rammedemping bak (se bilde under) 

 

 

 

Rammedemping foran og bak 

for alle Kettwiesel sykler  
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Rammedemping 25091 210723 

Forgaffel 24098 210652 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

Bag til Kettwiesel 

Vannavstøtende og slitesterk 

spesialsekk. Rommer 42 liter. 
 

Farge Art.nr HMS-nr 

Sort 23858 195122 

  

  

 

 

Skjermveske til Kettwiesel 

Utmerket for oppbevaring av 

pengebok, mobil etc 
 

Farge Art.nr HMS-nr 

Sort 24251 195123 

   

Rullebag  

Kan tas av. Stabil og enkel å ha med 

seg. Rommer 100 liter.  
  

Størrelse Art.nr HMS-nr 

100 liter 24919 210701 

Ramme for 

trillebag 

25052 210709 

 

Hodestøtte / Nakkestøtte 

Passer til alle 
 
 

Art.nr HMS-nr 

22769 193685 
 

  
 

 

Pedal med tåhette og strikk 

 
 

Størrelse,H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22445 193750 

Venstre 22442 193751 

For barn, Høyre 23369 193752 

For barn, Venstre 23370 193753 
 

Pedaler med leggstøtte 

 
 

Størrelse,H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22488 193754 

Venstre 22489 193755 

For barn, Høyre 23366 193756 

For barn, Venstre 23365 193757 
 

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 

handen kan alt flyttes over til 

den andre siden 
 

H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22278 193659 

Venstre 22277 193660 
 

 

Krykkeholder til Kettwiesel 

 

 

 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Kettwiesel 22298 193729 
 

 

Pendelpedal 

For de med begrenset mobilitet i 

en fot, f.eks stivhet. 

 
 

H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22451 193759 

Venstre 22450 193760 
 

 

Krankforkorter 

For de som har ulik lengde 

påføttene. 
 

 

Art.nr HMS-nr 

22348 193723 
 

 

Skulderstyring 

 

 

 
 

Art.nr HMS-nr 

22480 193784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forlengerstyrehåndtak 

 

 

 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Kettwiesel 1580 210599 
 

Heng-etterkobling 

  

 

 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Pino 22251 210605 

Kettwiesel 22841 193711 
 

 

Dobbelgrep for ekstra 

håndposisjon til Pino 

 

 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Pino 22448 210609 
 

Barnekrank 

  

 

 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Pino 24691 210703 
 

Synkrontråkk. 

Enkelkobling som gjør at 

pedaler foran og bak 

synkroniseres. 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Pino 23594 201788 
 



 

 

Har du spesielle ønsker? 

 

PRØV OSS 

www.quality-care.no 

 

 Quality Care AS 
 

For utfyllende informasjon, ta kontakt med oss på telefon: 

 

970 970 71 
Besøks/fakturaadresse: 

Vegamot 18 

7048 Trondheim 

 

Kontonummer: 6401 06 39911 

Org.nr.: 988 034 169 MVA 


