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1. Over deze handleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van de Alinker R-volution.
Deze handleiding bevat instructies voor het afstellen en het gebruik van de Alinker.  
Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze onder handbereik om in de toekomst te kunnen 
raadplegen. Handel steeds volgens de adviezen en tips die in deze instructies vermeld staan. 
 
De handleiding is bedoeld voor:
• mensen die de Alinker gebruiken.
• mensen die andere mensen ondersteunen bij het gebruik van de Alinker.

Verklaring pictogrammen:

Let op: Raadpleeg je dealer

Let op / waarschuwing

Let op: Kans op beknelling

Over deze handleiding
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Garantie

2. Garantie 
Garantiebepalingen: 
Indien u van de Alinker garantie gebruik wilt maken, moet u altijd het aankoopbewijs en het ‘Bewijs 
van eigendom’ aan de dealer of the Alinker® Europe bv kunnen overhandigen. Voor garantiezaken 
kunt u altijd terecht bij uw dealer, welke de kennis heeft om dit conform de garantiebepalingen af te 
handelen. De garantiebepalingen kun je vinden op de website www.theAlinker.nl.

Om voor garantie in aanmerking te komen, moet je de Alinker online registreren:
1. Ga naar de website: www.theAlinker.nl .
2. Klik op “Online registratie” en volg de instructies op de website. 
3. Je ontvang een email met een bevestiging van de registratie.
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Veiligheid

3. Veiligheid
3.1. Beoogd gebruik

De Alinker R-volution is een loopfiets voor mensen die actief willen blijven.

3.1.1. Vaardigheden
Dit zijn vaardigheden waarover je moet beschikken om de Alinker te gebruiken:
• Enigszins kunnen lopen, d.w.z. controle hebben over je benen.
• Op- en af kunnen stappen. 
• Je bewust zijn van de omgeving. 
• Je mogelijkheden kennen.

3.1.2. Kies het juiste model bij je lichaamslengte
De Alinker moet passen bij je lichaamslengte. 

Raadpleeg je dealer:
• Laat een Alinker persoonlijk bij een dealer aanmeten. 

Tabel 1 geeft een indicatie voor het geschikte model bij een bepaalde lichaamslengte.

Lichaamslengte Model
1.45 - 1.65 meter Small
1.65 - 1.80 meter Medium
1.80 - 2.00 meter Large

Tabel 1 lichaamslengte en model
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3.1.3. Veiligheidsinstructies
Voor veilig gebruik van de de Alinker:
• Stel het zadel en het stuur van de Alinker goed af. Zie 5. De Alinker afstellen.
• Houd je aan de verkeersregels.
• Blijf als het kan op het voetpad.
• Houd altijd rekening met andere straatgebruikers. Mensen kunnen je niet altijd horen of zien.  

Je gaat op de Alinker sneller dan andere mensen op het voetpad. 
• Ga niet sneller dan 5 kilometer per uur. 
• Als je nog niet aan de Alinker gewend bent of niet snel kunt reageren zonder balans te verliezen, 

gebruik de Alinker dan niet in het verkeer. Je moet op zijn minst beschikken over deze vaardigheden:
 – De Alinker gebruiken en tegelijkertijd je omgeving zien. 
 – Bochten maken zonder te wankelen. 
 – Stoepjes en hellingen gecontroleerd op en af gaan. 
 – De handrem en je voeten gebruiken om te remmen als dat nodig is.

• Als je een voet op de voorvork zet, kan de voet tussen  
de spaken komen. De premium dealer kan aanpassingen 
maken aan de Alinker, zoals speciale voetsteunen.

Raadpleeg je dealer:
• Maak bij gebreken een afspraak met de dealer voor een onderhoudsbeurt.

3.2. Oneigenlijk gebruik
De Alinker is niet bedoeld voor gebruik op trappen, ongelijk terrein, hellingen steiler dan 5 graden.

3.3. Aansprakelijkheid
De Alinker Europe BV stelt zich niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik: alle gebruik anders dan in 
de handleiding is aangegeven of door de premium dealers geïnstrueerd. 
• Gebruik de Alinker alleen als je beschikt over voldoende vaardigheden. Hieronder volgen de 

belangrijksten:
 – De Alinker gebruiken en tegelijkertijd je omgeving zien. 
 – Bochten maken zonder te wankelen. 
 – Niet sneller gaan dan je aankunt.
 – Stoepjes en hellingen gecontroleerd op en af gaan. 
 – De handrem en je voeten gebruiken om te remmen als dat nodig is.

• Check de Alinker regelmatig op juiste werking van onderdelen en gebruik de Alinker niet als je weet 
dat er een onderdeel kapot is. Laat het onderdeel eerst repareren.

• Houd je aan de verkeersregels.
• Als voetganger dien je langzamer dan 6km/uur te gaan en na zonsondergang verlichting te hebben 

met reflectoren.

Veiligheid
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4. Beschrijving
4.1. Overzicht van de Alinker

De Alinker bestaat uit:

B

A

CD
E

F
G

I

J

LK

H

A.  Stuur G. Achterrem
B. Inklapbaar frame H. Snelsluiter zadel
C. Standaard I. Zadel 
D. Twee grote voorwielen J. Scharnier
E. Quick release naaf K. Handrem
F. Klein achterwiel L. Parkeerrem palletje

4.2. Levering
De Alinker wordt geheel gemonteerd geleverd. 

4.3. Opties (Accesoires)
Er bestaan nog geen accessoires voor de Alinker. Fietsaccessoires (bijvoorbeeld een zadel, zadelpen, 
stuurstang, stuurbevestiging, stuurmandje, verlichting etc.) kunnen op de Alinker gemonteerd 
worden. Voor de Alinker zullen nog specifieke accessoires worden ontwikkeld. Houd de website 
www.theAlinker.nl in de gaten voor updates en aankondigingen. 

Beschrijving
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5. De Alinker afstellen 
Met de volgende handelingen kun je de Alinker zo comfortabel mogelijk afstellen:
• Zadel afstellen.
• Stuur afstellen.
• Rem afstellen.

5.1. Zadel afstellen

5.1.1. Zadel kiezen 
Het standaard zadel op de Alinker is een smal gel zadel met vering. 

Raadpleeg je dealer:
• Ieder type zadel kan op de Alinker worden gezet. 
• Kies het zadel dat het meest comfortabel voor jou is.

5.1.2. Hoogte en positie van het zadel
Het zadel staat op de juiste hoogte als je met je 
voeten plat op de grond staat en je knieën licht 
gebogen zijn. Je moet voor je gevoel net iets te laag 
zitten.  

Als je een grote pas maakt, moeten je voeten 
nog goed bij de grond kunnen. Het zadel moet 
horizontaal zijn. 

Let op! Als je snel gaat op de 
Alinker, is je paslengte groter en 
moet het zadel iets lager worden 
afgesteld. 

De Alinker afstellen
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5.1.3. Zadel op de juiste hoogte zetten.
1. Klap de snelsluiter (A) naar buiten.
2. Zet het zadel (B) op de gewenste hoogte. 

Let op! Het zadel kan vanaf de 
laagste stand maximaal 12cm 
hoger gezet worden.  Hoe hoger 
het zadel staat hoe minder stabiel 
de Alinker is. Beter een lager zadel 
op een groter frame, dan een 
hoger zadel op een kleiner frame. 

3. Klap de snelsluiter (A) naar binnen. x

B

A

5.2. Stuur afstellen

5.2.1. Stuur en stuurhouder kiezen 
Het standaard stuur op de Alinker is een vlinderstuur.

Raadpleeg je dealer:
• Vrijwel ieder type stuur past op de Alinker.
• Kies het stuur dat het meest comfortabel voor jou is.

Kies bij het stuur ook de juiste stuurhouder. Ieder type stuurhouder kan op de Alinker worden gezet. 
Er zijn ook stuurhouders met een snelsluiter, waarbij het stuur gemakkelijk van de Alinker kan 
worden genomen voor het vervoer in de auto. 

5.2.2. Positie van het stuur
Het stuur staat in de juiste positie als: 
• Je armen licht gebogen zijn wanneer je rechtop zit,
• Je handen goed bij de handrem kunnen,
• Het gemakkelijk voelt om te lopen, de handrem te gebruiken en te sturen.

Raadpleeg je dealer: 
De juiste afstelling van het stuur kan afhankelijk van de omgeving en je snelheid 
variëren.  Je dealer kan je hierover adviseren.  De dealer kan je laten voelen wat er 
gebeurt als je het zadel iets lager zet en/of het stuur kantelt.  De dealer kan je ook laten 
voelen wat er gebeurt als je voorover leunt en meer af kunt zetten. 

5.2.3. Stuur in de juiste positie zetten
Het stuur kan op twee plaatsen worden afgesteld: 
1. Het stuur zelf kan worden gedraaid.
2. De stuurhouder kan worden gedraaid. 

De Alinker afstellen
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Het stuur zelf draaien
1. Maak de 4 bouten (A) met een inbussleutel los.
2. Zet het stuur (B) in de juiste positie.
3. Maak de 4 bouten (A) met een inbussleutel vast.

A

B

De stuurhouder draaien
1. Maak de bout (A) met een inbussleutel los. 
2. Zet het stuur (B) in de juiste positie. 
3. Maak de bout (A) met een inbussleutel vast.

A

B

5.3. Rem afstellen
De rem strakker zetten 
1. Draai het ringetje (A) los.
2. Draai het palletje (B) uit.
3. Draai het ringetje (A) weer vast. 

De rem minder strak zetten 
1. Draai het ringetje (A) los.
2. Draai het palletje (B) in.
3. Draai het ringetje (A) weer vast. 

A B

+

_

De Alinker afstellen
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6. De Alinker vervoeren
De Alinker is opvouwbaar. De wielen zijn van de Alinker te klikken en het zadel kan van de Alinker 
worden gehaald. Daardoor is de Alinker makkelijk te vervoeren. 

6.1. Voorwielen monteren/demonteren

6.1.1. Voorwielen monteren
1. Pak het wiel (A) met één hand vast bij de naaf.
2. Houd met de duim de zwarte knop (B) ingedrukt 

en houd je vingers om de spaken. 
3. Klik het wiel aan het frame (C). 
4. Laat de zwarte knop (B) los. 

B

A

C

 
5. Controleer of het wiel goed vast zit. 

Als het kogeltje (D) zichtbaar is en 
de zwarte knop (B) niet uitsteekt, 
zit het wiel goed vast.  

D

Raadpleeg je dealer:
• Als je het wiel niet goed vast kunt krijgen, kan de dealer het mechanisme voor je 

afstellen.

De Alinker vervoeren
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6.1.2. Voorwielen demonteren
1. Pak het wiel (A) met één hand vast bij de naaf.
2. Houd met de duim de zwarte knop (B) ingedrukt 

en houd je vingers om de spaken. 
3. Verwijder het wiel (A).

B

A

De Alinker vervoeren
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6.2. De Alinker inklappen/uitklappen
6.2.1. De Alinker inklappen

1. Draai aan de zwarte ring (A) op het frame, tot 
de opening van de ring naar boven wijst. Als de 
ring precies naar boven wijst, kan het scharnier 
worden geopend. 

2. Pak met de ene hand het zadel vast en pak met 
de andere hand het frame vast . 

Let op: Pak het frame niet bij het 
scharnier vast.

3. Klap de Alinker in.

A

2

1

6.2.2. De Alinker uitklappen
1. Pak met de ene hand het zadel vast en pak met 

de andere hand het frame vast. 
Let op: Pak het frame niet bij het 
scharnier vast.

2. Klap het frame uit. 
3. Als het frame geheel is uitgeklapt, draai dan 

de zwarte ring (A) naar beneden. De ring geeft 
een klik als de opening geheel naar beneden is 
gedraaid. Pas als de ring dicht is, kan de Alinker 
gebruikt worden. 

Let op: Als het scharnier niet op 
slot is, stap dan niet op. 

A

1

2

De Alinker vervoeren
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6.3. Zadel monteren/demonteren

6.3.1. Zadel monteren
1. Klap de snelsluiter (A) naar buiten
2. Plaats het zadel met de zadelpen (B) in het 

frame (C)
3. Zet het zadel (B) op de juiste hoogte.  

Zie 5.1.2 Hoogte en positie van het zadel. 
4. Klap de snelsluiter (A) naar binnen

C

A

B

x

6.3.2. Zadel demonteren
1. Klap de snelsluiter (A) naar buiten
2. Haal het zadel met de zadelpen (B) uit het 

frame. 
3. Klap de snelsluiter (A) naar binnen. 

A

B

6.4. De Alinker in de auto plaatsen
1. Klap de Alinker in. 
2. Demonteer de wielen.
3. Demonteer als dat nodig is het zadel.
4. Plaats het frame en de wielen in de auto.

De Alinker vervoeren
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7. De Alinker gebruiken
Als je op de Alinker langzamer gaat dan 5 km/uur , dan wordt je in het verkeer als voetganger gezien. 
Je mag de Alinker dan op voetpaden, troittoirs en in openbare ruimte gebruiken. 
Als je sneller gaat dan 5 km/uur, dan gedraag je je als fietser in het verkeer. Je moet dan op het 
fietspad en je Alinker moet licht en reflectoren hebben. 

7.1. Voor het eerste gebruik
• Stel het zadel en het stuur van de Alinker goed af. Zie 5. De Alinker afstellen.
• Oefen met de Alinker in een rustige omgeving zonder verkeer. Zorg ervoor dat je samen met 

iemand bent als je de Alinker voor het eerst uitprobeert. 
• Oefen om op een veilige manier op- en af te stappen. Zet de handrem op slot tijdens het oefenen. 

Zie 7.2 Opstappen/afstappen.
• Oefen om bochten naar links en naar rechts te maken. Zie 7.8. Rijden in een bocht.
• Oefen voorzichtig op licht hellende wegen en stoepjes. Zie 7.6. Rijden op een helling.
• Oefen het gebruik van de handrem en je voeten om te remmen. Zie 7.4 Remmen.
• Raak gewend aan de snelheid van de Alinker. 

7.2. Opstappen/afstappen
Opstappen en afstappen doe je vanaf de achterkant van de Alinker, zodat je niet uit balans raakt.  
Zet de Alinker bij het opstappen en afstappen op de parkeerrem. 

Let op: Als je bij het opstappen naast de Alinker staat en een been over het zadel heft, 
kun je uit balans raken.

De Alinker gebruiken
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7.2.1. Opstappen
1. Zet de Alinker op de parkeerrem.  

Zie 7.5.1. De Alinker op de parkeerrem zetten. 
2. Pak het stuur vast en ga achter de Alinker staan. 
3. Til je been lichtelijk op en stap over het zadel.
4. Zet je gewicht vol op het zadel. Gewicht op 

het zadel geeft stabiliteit bij het lopen met de 
Alinker. 

5. Als je stabiel zit, knijp dan in de handrem.  
De Alinker is dan van de parkeerrem af. 

3

2
1

7.2.2. Afstappen
1. Zet de Alinker op de parkeerrrem.  

Zie 7.5.1. De Alinker op de parkeerrem zetten. 
2. Houd het stuur vast en ga staan.
3. Til je been lichtelijk op en stap over het zadel 

naar achteren.

3

2
1

De Alinker gebruiken
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7.3. De Alinker op de standaard plaatsen
1. Klap de Alinker in.  

Zie 6.2.1 De Alinker inklappen.
2. Plaats de Alinker op de standaard (A). 

A

A

7.4. Remmen
Gebruik de volgende twee methoden om te remmen:
1. Gebruik je voeten om te remmen. Vang net als 

bij lopen de snelheid op met de hiel.
2. Knijp in de handrem (A).

A

Let op: Als je sneller gaat dan 5 km/uur, is de functie van de handrem beperkt. 
Combineer de handrem met gebruik van je voeten.

De Alinker gebruiken
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7.5. Parkeerrem gebruiken
Met de parkeerrem kun je de Alinker blokkeren. Gebruik de parkeerrem bij het opstappen en 
afstappen. 

7.5.1. De Alinker op de parkeerrem zetten
1. Knijp de handrem (A) in. 
2. Druk het palletje (B) op de rem in en laat de 

handrem (A) los. 

1
2

BA

De Alinker van de parkeerrem halen
1. Knijp in de handrem (A). Het palletje springt dan 

naar boven en de Alinker is van de parkeerrem 
af. A

De Alinker gebruiken
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7.6. Rijden op een helling

7.6.1. Een stoep op of af rijden. 
Voer de volgende instructies tegelijk uit: 
• Ga recht van de helling of stoep op/af, zodat 

beide wielen tegelijk gaan. 
• Houd je gewicht op het zadel. Dat verhoogt de 

stabiliteit. 

7.6.2. Een helling oprijden
Voer de volgende instructies tegelijk uit: 
• Ga recht de helling op, zodat beide wielen  

tegelijk gaan. 
• Buig je lichaam voorover om voldoende kracht  

te kunnen leveren met je benen. 
• Houd je gewicht op het zadel. Dat verhoogt de 

stabiliteit.

7.6.3. Een helling afrijden
Voer de volgende instructies tegelijk uit: 
• Ga recht van de helling af, zodat beide wielen 

tegelijk gaan. 
• Gebruik je voeten en de handrem (A) om af te 

remmen.
• Gebruik je lichaam als tegenwicht. Buig je 

lichaam achterover en gebruik je benen om de 
daling op te vangen. 

• Houd je gewicht op het zadel. Dat verhoogt de 
stabiliteit. 

1

A

De Alinker gebruiken
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7.7. Rijden op een aflopende ondergrond
Voer de volgende instructies tegelijk uit bij het  
rijden in een bocht: 
• Gebruik je lichaam als tegenwicht. Leun met je 

lichaam naar de helling toe.
• Houd je gewicht op het zadel. Dat verhoogt de 

stabiliteit.
Let op: Rijd niet op hellingen steiler 
dan 5 graden.

7.8. Rijden in een bocht
Voer de volgende instructies tegelijk uit bij het  
rijden in een bocht: 
• Maak kleinere stappen. 
• Houd altijd vier tot vijf contactpunten tijdens het 

stappen.
• Gebruik net als bij fietsen je lichaam als contra 

balans. Als je naar links gaat, dan leun je naar 
links. Als je naar rechts gaat, dan leun je naar 
rechts. Zorg ervoor dat het zwaartepunt (A) van  
je lichaam niet buiten de driehoek komt te liggen.

Let op: Zorg ervoor dat het frame 
niet meebeweegt zoals bij een fiets. 

A

 

7.9. Rijden langs een obstakel
Als je te dicht langs een obstakel gaat, kan een 
voorwiel van de Alinker af gaan. 
• Rijdt niet te dicht langs muren.
• Controleer of de zwarte knop op het voorwiel 

tijdens het rijden niet uitsteekt. 
Let op: Als je ziet dat de zwarte 
knop uitsteekt stop onmiddelijk en 
zet het wiel vast.  
Zie 6.1.1 Voorwielen monteren

AA

De Alinker gebruiken
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8. Onderhoud
Het volgende onderhoud kun je zelf doen:
• Schoonmaken.
• Een band plakken

Raadpleeg je dealer:
• Voor overig onderhoud en reparatie.
• Bestellen of vervangen van onderdelen.

8.1. Schoonmaken
• Gebruik uitsluitend warm water met een milde vloeibare zeep en een katoenen doek voor de 

grote oppervlakken
• Vet alluminium, chroom en stalen delen in met zuurvrije vasaline om oxidatie tegen te gaan.
• Niet toegestaan:

 – Sterke chemische middelen zoals chloorbleek, ammoniak of soda.
 – Tuinslang of hogedrukspuit om gelagerde draaipunten niet te beschadigen. 

Deze zijn waterafstotend maar niet waterdicht.

Onderhoud
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8.2. Een band plakken
Een lekke band kun je zelf plakken. Als je dat niet kunt, laat de band dan door een fietsenmaker plakken 
of vervangen. Een lekke achterband kun je het beste door een fietsenmaker laten plakken.  

Deze instructie is beschreven voor de voorwielen. Voor het plakken van de achterband moeten dezelfde 
handelingen worden uitgevoerd. 

Voorbereiding
1. Demonteer het wiel. 
2. Controleer de buitenband en verwijder de eventuele oorzaak van het lek, bijvoorbeeld kleine 
steentjes, stukjes glas (let op voor snijwonden) of een spijker.

Stap 1
Voorwiel
1. Verwijder het ventieldopje (A).

Achterwiel
1. Verwijder het ventieldopje (A).
2. Verwijder de moer (B). A

A

B

Stap 2
1. Druk de rand van de buitenband naar het midden 

van de velg. 
2. Plaats de eerste bandenlichter (A) tussen de 

buitenband en het velg. Doe dit niet in de buurt 
van het ventiel.

Let op: Pas op voor het losschieten 
van bandenlichters. 

3. Zet de bandenlichter vast achter een spaak. 
4. Zet de tweede bandenlichter twee spaken verder 

vast achter de buitenband en achter een spaak. 
5. Zet de derde bandenlichter nog twee spaken 

verder vast. 
6. Maak de buitenband verder met de hand los en 

controleer de binnenkant van de buitenband op 
scherpe voorwerpen. Pas op voor snijwonden.

7. Verwijder de gevonden scherpe voorwerpen. 

A

Onderhoud



25

Stap 3
1. Druk het ventiel naar binnen. 
2. Trek de binnenband (A) naar buiten. 

A

Stap 4
1. Pomp de binnenband op.

• Bij een groot lek hoor je lucht ontsnappen.
• Bij een kleiner lek: houd de binnenband onder 

water (bijvoorbeeld in een emmer).
2. Maak de binnenband droog.
3. Markeer het lek met een balpen. 

Stap 5
Plak de band volgens de instructies die bij de 
reparatieset zijn geleverd. Meestal zijn onderstaande 
instructies voldoende: 
1. Maak met schuurpapier de plaats van het lek 

schoon.
2. Laat de binnenband leeg lopen. 
3. Smeer lijm/oplosmiddel op een oppervlak dat iets 

groter is dan het plakkertje.
4. Laat het oppervlak één tot twee minuten 

opdrogen. 
5. Verwijder het schutvel van het plakkertje.
6. Druk het plakkertje stevig op het lek.

Onderhoud
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Onderhoud

Stap 6
1. Stop de binnenband terug in de buitenband. De 

ventiel houder moet recht uit het velggat komen. 
2. Schroef de velgmoer enkele slagen vast. 
3. Schroef het ventiel vast. 
4. Pomp de band een klein beetje op, zodat de 

binnenband niet uit de buitenband valt. 
5. Breng de buitenband op zijn plaats. Gebruik je 

handen.
• Met bandenlichters is de kans groot dat er een 

lek onstaat.
• Zorg ervoor dat de binnenband niet klem raakt 

tussen de buitenband en het ventiel. 
• Bij het ventielgedeelte drukt u het ventiel even 

naar de buitenband toe en weer terug. Zo 
springt de binnenband in de buitenband. 

6. Pomp de band op. Zie tabel 2 voor de maximale 
bandenspanning.

Let op: voor het oppompen van de 
banden moet de pomp geschikt 
zijn voor autoventielen.

Band Maximale bandenspanning (bar)
Voorband 2,5 
Achterband 2

Tabel 2 Bandenspanning
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9. Productspecificaties

L

W

D1

D2

Small Medium Large
Geschikt voor mensen van 4’9” – 5’5” 

1.45 – 1.65m
5’5” – 5’11” 
1.65 – 1.80m

5’11”- 6’6” 
1.80 – 2.00m

Lengte (L) 1150mm / 45” 1240mm / 49” 1350mm / 53”
Breeddte (W) 720 mm / 30” 720 mm / 30” 720 mm / 30”
Diameter achterwiel (D1) 8” aluminium wiel met zwarte, luchtgevulde profielband
Diameter voorwielen (D2) 16”″ aluminium velg, RVS spaken, zwarte luchtgevulde 

profielband, Quick Release mechanisme op de assen om de 
wielen eenvoudig en snel te (de-)monteren.

Draaicirkel minder dan 3 meter
Frame (opvouwbaar) aluminum 6061
Achterrem / parkeerrem Handrem (op achterwiel), kabel loopt door het frame

Release mechanisme op de assen om de wielen eenvoudig 
en snel te (de-)monteren

Gewicht 12 kg
Tabel 3 Specificaties

Productspecificaties
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