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Tekniske data 
Sykkel: 

- Teleskopisk justering på 

ramme 

- Vekt sykkel m/motor: 34,5 kg  

- Aluminiumsramme 

- Hydrauliske skivebremser 

- 9 gir. 

- Bredde: 86 cm 

- Total lengde fra 171-221 cm 

- Hjulstørrelse 20" 

- Ungdom: 16" hjul foran 

Person: 

- Høyde fra ca 115-200cm 

- Maks vekt 140 kg når sykkelen 

har maks lengde 

- Setehøyde fra 48-66 cm 

- Innstigningshøyde 37 cm 

 

'  

 

Handbike fungerer som enhver annen sykkel: 

girskifter og bremsehendler er montert på 

håndtakene. Forskjellen er at disse grepene 

også fungerer som håndpedaler.  

 

Håndbommen er intelligent designet: 

Posisjonen kan justeres til personens 

størrelse og preferanser ved å flytte støtten. 

I tillegg kan styreanordningen legges 

framover slik at det blir lett å komme inn og 

ut av sykkelen. 

 

Magnetsensor gjør at sykkelen er svært godt 

egnet for de som har liten kraft i hendene. 

Man vil umiddelbart få hjelp av motoren når 

pedalene kommer i bevegelse.  

 

 

Kettwiesel Handbike 

Umiddelbar hjelp av kraftig motor – Enkel forflytning – God svingradius– Høy sikkerhet med lavt tyngdepunkt 

Enestående stabilitet – Unik fremkommelighet – Store tilpasningsmuligheter – Teleskopiske lengdejusteringer 

Art: 1408    HMS: 267115 

Rammeavtale / Hjelpemiddeldatabasen 
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Handbike har et høyt nivå av sikkerhet takket være lavt 

tyngdepunkt. Det er meget lett å forflytte seg mellom 

sykkel og rullestol, da frontbommen kan legges fremover. 

Svært god å manøvrere med liten svingradius.  

 

Pendling Tur|Moro Trening Familie 
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Handbike sine fantastiske tilpasningsmuligheter gjør den også til en sykkel for barn og ungdom. 

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



 

 

Med HASE BIKES sitt fantastiske utvalg av tilpasningsdyktig tilbehør, kan enhver 

sykkel tilpasses perfekt til personens behov og preferanser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinasjonen bakhjulsdrift med hjelpemotor i framhjul gjør i realiteten at 

Handbike har trehjulsdrift med meget god fremkommelighet. 

Demping på for- og bakhjul 
For de som har smerter i nakke/skuldre/rygg og/eller  

ønsker å sykle ut i terrenget, anbefales uavhengig 

demping for å gjøre turen mer komfortabel. 

Differensial 
Ønsker du å sykle i terrenget anbefales 

differensial slik at drivkraften overføres til begge 

bakhjulene.   
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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 

 

Rohloff 

 
 

 

14-girs lukket gir. Svært lite vedlikehold 
 

Artikkel HMS-nr Beskrivelse 

N.25108 267154 Til Kettwiesel Evo 

N.25396 267152 Til Kettwiesel Handbike 

    

 

Demping 

 
 

 

Demping på for- og bakhjul 
Spesielt godt egnet for kupert terreng og personer med 

smerter i rygg/nakke/skulder. 

Artikkel HMS-nr  Beskrivelse 

N.25575 267278 Seteposisjon høy (ombygningssett) 

N.25576 267279 Seteposisjon lav (ombygningssett) 

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

N.25358.LOW 267167 Rammedemping lav posisjon 

 

 

Enhåndsfunksjon bremser 

 
 

 

Størrelse Artikkel HMS-nr 

Høyre N.22278.RI  267128 

Venstre N.22278.LE  267127 
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Spesialsekk 

 

Artikkel HMS-nr 

N.25370.BK 267189 

 

Rollerbag 

 
Artikkel HMS-nr 

N.24919 267172 

 

Skjermveske 

 
Artikkel HMS-nr 

N.24251 267182 

Seteforlenger 

 

Artikkel HMS-nr 

N.22348 267260  

 

Artikkel HMS-nr Beskrivelse 

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

N.25358.LOW 267167 Rammedemping lav posisjon 

 

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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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 

Hvordan søke etter hjelpemidler 
Hvem kan søke om at aktivitetshjelpemiddel? 

• Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne, for å kunne søke om 
hjelpemidler 

Hvem skal jeg kontakte for å få en vurdering av mitt behov? 

• Lokal hjelpemiddelkontakt i din kommune kan bistå i søknadsprosessen. Dette er ofte en ergo- 
eller fysioterapeut. 

Hva må jeg betale for et aktivitetshjelpemiddel? 

• Personer under 26 år behøver ikke betale egenandel 
• Personer over 26 år må betale en egenandel. Lovverket sier at det skal påfalle en egenandel på 

10% av kjøpsummen, eller maksimalt kr 4000,- 

 

 


