
A ZUB
Dette er et ekte beast. AZUB FAT med Shimano 
STEPS EP8 krankmotor og Shimano XTR toppmo-
derne elektroniske Di2-skift og elleve-trinns 11 til 
40-tann kassett. Moment? Enormt! Rekkevidde? 

Tilstrekkelig! Underholdning? Uendelig!

Denne triken ble bygget for å gi kundene eksepsjo-
nelle sykkelkonfigurasjonsalternativer nøyaktig i 

henhold til deres krav og ønsker.

«Kjærlighet ved første blikk? Ja vi vet, AZUB FAT 
er ganske enkelt uimotståelig! Og når du setter deg 

i den vil følelsen bli enda bedre. 

AZUB FAT er ganske 
enkelt uimotståelig

OPTIMAL KJØREKOMFORT

ERGONOMISK

TILPASSET

FAT TRIKE



PRODUKT AZUB FAT
Art.nr AZUB-FAT
Hms.nr 289243
Bredde 920 mm
Høyde 810-1 000 mm
Lengde 2 000-2 250 mm
Hjul bredde 800 mm 
Fotavtrykk 1 220 mm
Bakkeklaring 245 mm (4,8” tyres)

Nedre setehøyde 430-450 mm
Setevinkel 34-52 grader
Nedre brakett høyde 500-530 mm
Max brukervekt 125 kg
Max dekk bredde 110 mm
Sammenlagt bredde 900 mm (650 mm uten fremhujlene og mudgu-

ards)
Sammenlagt bredde 1 250 mm
Sammenlagt høyde 760 mm
Svingradius 755 mm
Rekkevidde Opp til 100 km
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AZUB FAT trives best der terrenget er utfordrende. På Skogsveier, i terrenget, på stranden eller i snø. 
Det er derfor har vi utstyrt triken med Shimano sin nye EP8 motor og Rohloff 14 gir. Motoren har et 
enormt dreiemoment som hjelper deg opp de bratteste bakkene, samtidig som den er ekstremt ener-

givennlig og lett. Det unike girsystemet med 14 trinn gir deg en 
ekstremt vid girbredde på 526%. Med andre ord, her får du både kraft, utveksling og rekkevidde i 

massevis. AZUB FAT er utstyrt med en kort bak gaffel som gir deg meget godt marktrykk på bakhju-
let, som igjen er viktig med tanke på å effektivt utnytte kraften på tøft underlag. 

AZUB Fat kan enkelt deles og tar da relativt liten plass ved transport eller lagring. Den kan også be-
stilles med den unike F2F (fold to flat) rammen. Triken foldes da sammen uten bruk av verktøy.

Med AZUB FAT får du det beste en Trike kan gi deg. Ekstrem 
framkommelighet, ergonomisk sittestilling og så gjør det jo ingenting et den er fantastisk å se på.



PRODUKT HMS.NR ART.NR
Mesh seat AZUB str M For mindre ryttere 
opp til 170 cm / 5‘ 7“

S0044

Håndleddstøtte Azub FAT 289244
Vinter innlegg S0095
Ventisit polster S0094
Foldbar ramme (må bestilles med sykkelen) S0050
Shimano SPD XT PD-T8000 - SPD pedal S0092
Pedal med tå hette og stropp bak S0093HE
Lowrider baggasjebrett S0239
Tubus Cro-Mo baggasjebrett S0240
Støttehåndtak S0152
Hodestøtte for trike 289245 S0124
Speil Myrricle 289246 S0125 
Lys foran og bak S0138
Lys Son Edelux foran og bak S0090
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KONTAKT INFORMASJON
Tlf: +47 906 86 881
Vassbygdvegen 104,

 7501 Stjørdal Norway 
E-mail: post@h-e.no

www.h-e.no


