RIJDEN

Waar gaan we
naar toe
vandaag?

Aangepaste
driewielfiets

MOMO
De MOMO driewielfiets is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen
die extra ondersteuning en stabiliteit nodig hebben tijdens het fietsen.
De MOMO is in 6 maten leverbaar en door de vele opties en accessoires
geheel op de wensen en omstandigheden van de gebruiker af te
stemmen. De licht lopende fiets is geschikt voor veelvuldig gebruik, zowel
voor korte ritjes als voor langere fietstochten.

De specialist in hulpmiddelen voor kids | + 31 (0) 486 - 45 33 44 | www.atlaskidtech.nl

RIJDEN

MOMO
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de mobiliteit, bloedsomloop,
stofwisseling en spijsvertering. Ook houdt het de spieren en gewrichten in conditie. Daarnaast
biedt bewegen mogelijkheden voor meer zelfstandigheid, onafhankelijkheid en participatie in de
maatschappij.
MOMO
De MOMO driewielfiets is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen en biedt extra
ondersteuning en stabiliteit tijdens het fietsen. Deze driewielfiets heeft een compact ontwerp en is
verkrijgbaar in 6 maten.
Lage instap
Het lage frame en de lage instap maken het mogelijk zelfstandig in en uit de fiets te stappen.
Door de diverse beschikbare opties en accessoires is de MOMO inzetbaar voor een grote groep
gebruikers. De fiets heeft een laag zwaartepunt en is hierdoor eenvoudig te besturen. De individuele
aanpasbaarheid en mogelijkheid tot elektrische aandrijving, is voor veel kinderen de eerste trap naar
meer zelfstandigheid.
Switch-mogelijkheid
De MOMO is ook beschikbaar met een unieke en innovatieve switch-mogelijkheid waarbij, door het
eenvoudig verstellen van een vergrendeling, gewisseld kan worden tussen een doortrapper, een
vrijloopnaaf met 3 versnellingen en een neutrale stand.
Aandrijving
De MOMO driewielfiets is verkrijgbaar met verschillende soorten aandrijvingen waardoor deze af te
stemmen is op de individuele gebruiker.
Er is de keuze tussen onder andere een doortrapper waarbij de trappers altijd meebewegen als de
wielen draaien. Een groter tandwiel op de achteras waardoor de fiets lichter rijdt. Een vrijloopnaaf
waarbij de trappers de wielen aandrijven maar stil gehouden kunnen worden om bijvoorbeeld uit te
rusten en achteruitrijden met de fiets mogelijk wordt maakt.

De MOMO is standaard voorzien van:
• aluminium frame
• extra lage instap
• zadel
• in hoek verstelbaar stuur
• velgrem met afzonderlijke
parkeerrem
• stuurstabilisator
• trommelrem in voorwiel
• spatborden en mandje
Enkele opties zijn:
• diverse aandrijvingen
• RAL kleurkeuzes
• diverse zadelopties
• hoofdsteun
• bekken- en of rompondersteuning
• fixatiemateriaal
• diverse stuur mogelijkheden
• crank- en voetpedaalopties
• MOMO Motion uitvoering met
elektrische aandrijving
• FollowMeMOMO koppelsysteem

MOMO Motion
Het MOMO Motion model is uitgerust met een een elektrische aandrijving met verschillende
bedieningsmogelijkheden en verschillend in te stellen rij-eigenschappen die op een later moment
gewijzigd kunnen worden.
Samen op pad met FollowMeMOMO
De FollowMeMOMO is een aangepaste verbinding die de mogelijkheid biedt de MOMO driewielfiets
met switch-mogelijkheid inclusief neutrale stand achter een volwassen fiets te koppelen.
De verbinding is op een snelle en eenvoudige manier te bevestigen.

TECHNISCHE GEGEVENS
MOMO
Geschikt voor lichaamslengte
Max. gebruikersgewicht
Binnenbeenlengte
Afstand zadel en stuur
Afstand wielbasis
Instaphoogte
Afmetingen frame (L x B)
Gewicht

12”
90 - 105 cm
40 kg
30 - 38 cm
33 - 41 cm
68 cm
16 cm
102 x 58 cm
12 kg

Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen

16”
105 - 125 cm
60 kg
42 - 57,5 cm
45 - 60 cm
80 cm
18 cm
120 x 65 cm
14,5 kg

20”
120 - 140 cm
80 kg
50 - 64,5 cm
52 - 68 cm
91 cm
20 cm
140 x 69 cm
17 kg

24”
135 - 150 cm
100 kg
56,5 - 73,5 cm
58 - 81,5 cm
104 cm
22 cm
165 x 75 cm
19,5 kg

26”
145 - 165 cm
120 kg
66,5 - 83 cm
67,5 - 91 cm
112 cm
23 cm
178 x 75 cm
21,5 kg

26” (XL)
160 - 190 cm
120 kg
74 - 90,5 cm
75 - 98,5 cm
112 cm
23 cm
178 x 75 cm
21,7 kg
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