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Di2 Alfine er et 8-trinns elektronisk lukket 

gir som koordinerer perfekt med motoren. 

Den kan betjenes i manuell eller automatisk 

modus. Syklisten kan veksle mellom disse 

modusene med et tastetrykk på displayet. 

EVO kommer med full demping som 

standard: uavhengig demping på hvert hjul, 

luftdemper og hjørnestabilitets-kontroll 

som på en bil. En sporty sykkeltur trenger 

ikke være ubehagelig. 

Det er syklisten som bestemmer hvilken 

motorassist som skal benyttes til enhver tid. 

Da gir den kraftige midtmotoren jevn og 

sømløs assistanse der drivkraften går ut i 

bakhjulene. Batteriet på 504 Ah gir lang 

rekkevidde og har kort ladetid.  

Kettwiesel EVO 
Art:1402    HMS:267116   

Spesielt egnet i kupert terreng – Svært liten svingradius – Kraftig motor – Sammenleggbar –   

Fulldempet – Enestående stabilitet – Unik fremkommelighet – Store tilpasningsmuligheter 

Rammeavtale / Hjelpemiddeldatabasen 

Tekniske data 
Sykkel: 

- Teleskopisk justering på ramme 

- Vekt på sykkel m/motor: 32,5 kg 

- Aluminiumsramme 

- Hydrauliske skivebremser 

- Bredde: 90 cm 

- Total lengde fra 171-221 cm 

- Sammenleggbar 96-140 cm 

- Hjulstørrelse 20" 

- Ungdom: 16" hjul foran 

Person: 

- Høyde fra ca 115-200cm 

- Maks vekt 140 kg når sykkelen har 

maks lengde 

- Skrittlengde fra 54-113 cm målt fra 

skritt til hæl 

- Setehøyde fra 48-66 cm 
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Laila Vatn 

ergoterapeutspesialist 

Laila Vatn, Ergoterapeutspesialist i somatisk helse og over 10 års 

erfaring med lunge/hjerte pasienter: 

«Min oppfatning er at de fleste lungepasienter fungerer best i 

liggesykkel da det er et godt sete. Lungepasienter benytter mye 

energi om de sitter på et vanlig sykkelsete. På en liggesykkel så 

slapper de av i armer og thorax. Ved lungesykdom er det ofte øvre 

del av thorax som får belastning. Sånn sett er en liggesykkel en veldig 

gunstig løsning. 

Jeg har søkt på mange liggesykler til Nav hjelpemiddelsentral for 

mine brukere, og opplever dette som veldig positivt for brukerne. De 

kommer seg ut på aktiviteter de ikke hadde gjort ellers, og dette 

skaper stor glede og mestringsfølelse. Jeg baserer meg på 

pasienterfaringer som tilsier at dårlige lungepasienter, selv 

oksygenbrukere fungerer bedre og lengre med en liggesykkel enn 

vanlig oppreist sykkel» 

 

Liggesykkel, et bedre alternativ for lunge og hjertesyke 

Tur|Moro Trening Familie Pendling 
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Spesielt egnet i kupert terreng – Svært liten svingradius – Kraftig motor – Sammenleggbar  

Fulldempet – Enestående stabilitet – Unik fremkommelighet – Store tilpasningsmuligheter 

 

Evo er sammenleggbar 

Evo sine fantastiske tilpasningsmuligheter gjør den også til en sykkel for barn og ungdom. 

Sykkelens teleskopiske ramme gjør at den kan justeres for personer ned til en høyde på ca 115 cm. 

NB: For personer med nedsatt muskelkraft kan man søke om dispensasjon for å få montert på Heinzmann-

motor med magnetsensor. Magnetsensor gjør at personen får umiddelbar hjelp av motoren når pedalene 

kommer i bevegelse. Derfor er dette er til stor hjelp for personer med nedsatt muskelkraft. 

 

 

Evo for barn og ungdom 
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DEN TØFFESTE GUTTEN I GATA! 
 

Marius (12) har benyttet Kettwiesel liggesykkel i 1 år og synes sykkelen er 

det fineste hjelpemiddelet han har. 

 «Jeg så sykkelen for første gang da jeg var på Beitostølen 

helsesportsenter sammen med andre barn/ungdom med Cerebral 

Parese. Det var en større gutt som syklet rundt med Kettwiesel og jeg 

syntes den var kjempetøff. Jeg har egentlig bare ventet på å bli stor nok 

til å få en slik sykkel.» 

 
Mammaen til Marius forteller at en av utfordringene hans er 

energiøkonomisering. “Han kan til tider bruke 3 ganger så mye energi 

som du og jeg gjør. På sykkelen slipper han å bruke så mye energi for å 

komme seg dit han skal. Han kan gjøre ting i sitt eget tempo og det synes 

jeg er utrolig fint å se.” 

Noen av fordelene med Kettwiesel liggesykkel er at man sitter i et godt sete med 

lavt tyngdepunkt. Kroppsvekten til personen er plassert mellom de to bakhjulene og 

balansen på sykkelen er veldig god. Det skal mye til å velte en slik sykkel da den har 

så lavt tyngdepunkt. En annen fordel med sykkelen er at personen ikke behøver å 

bruke krefter til å holde seg fast i et standard sykkelstyre. Armer, skuldre og hender 

plasseres i en avslappet og naturlig posisjon 
Les mer om Marius og andre som bruker våre sykler på bloggen vår:  

https://qualitycareas.wordpress.com/ 
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Tilbehør 
 

Hoftebelte 

 
 

 

Neoprenvest 

 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

Liten N.110 267269 

Medium N.111 267270 

Stor N.112 267157 

Neoprenbelte 

 

Artikkel HMS-nr 

N.101 267230 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

10x120cm N.7166 267155 

10x150cm N.7167 267156 

Hodestøtte 

 
 

 

Artikkel HMS-nr 

N.22769 267229 

Krykkeholder 

 
 

 

Artikkel HMS-nr 

N.22298 267149 

For oversikt over tilbehør, besøk vår hjemmeside www.quality -care.no 

 

Enhåndsfunksjon bremser 

 
 

 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

Høyre N.22278.RI  267128 

Venstre N.22278.LE  267127 

Pedal med tåhette og strikk 
Gir mer effekt i tråkket, samt at det er enklere for personen å holde 

foten på pedalen 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

Barn, Høyre N.15377.LE  267161 

Barn, Venstre N.15377.LE  267160 

 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

Voksen, Høyre N.25377.RI  267159 

Voksen, Venstre N.25377.LE  267158 
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Spesialsekk 

 

Artikkel HMS-nr 

N.25370.BK 267189 

 

Rohloff 

 
 

 

14-girs lukket gir. Svært lite vedlikehold 
 

Artikkel HMS-nr Beskrivelse 

N.25108 267154 Til Kettwiesel Evo 

N.25396 267152 Til Kettwiesel Handbike 

    

 

Rollerbag 

 
Artikkel HMS-nr 

N.24919 267172 

 

Skjermveske 

 
Artikkel HMS-nr 

N.24251 267182 

Seteforlenger 

 

Artikkel HMS-nr 

N.22348 267260  

 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

Høyre N.25610.RI  267188 

Venstre N.25610.LE  267187 

Spesialpedal med leggstøtte 
Unik utforming med god støtte, samt at 

ankel kan bevege seg naturlig  

Styrehåndtak- 

forlengere 

 
Artikkel  1580    

 

 

 

Pendelpedal 

 
 

 

 Krankforkorter 

 
 

 

 

Armhviler 

 
Artikkel HMS-nr 

N.22773 267117 

 

 

 

For de som har ulik 

lengde på føttene 

Artikkel HMS-nr 

N.22348 267260  

 

For de med nedsatt 

bevelighet i kne- og 
hofteledd 

Artikkel HMS-nr 

N.22348 267260  

 



 

7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Artikkel HMS-nr Beskrivelse 

N.25358.HIGH 267166 Rammedemping høy posisjon (+6 cm) 

N.25358.LOW 267167 Rammedemping lav posisjon 

 

Har du spesielle ønsker?  

Ta gjerne kontakt med oss! 

• For utfyllende informasjon 

• For teknisk assistanse 

• Få tilsendt uforpliktende tilbud 

 

Besøks/fakturaadresse: 
Fossegrenda 30b, 7038 Trondheim 

 
Quality Care AS 

 
www.quality-care.no 

 
@QualityCareAS 

970 970 71 
post@quality-care.no 

Høydejustering 

 
 

 

Evo, Handbike og Kettwiesel med Heinzmann 

Artikkel HMS-nr Til sykkel 

N.25575 267278 Seteposisjon høy (ombygningssett) 

N.25576 267279 Seteposisjon lav (ombygningssett) 
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