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CHAT
Riksja transportfiets

De Chat biedt mensen de mogelijkheid om gezellig
met elkaar te praten, Chat(ten). Ondertussen kan er
worden genoten van een comfortabele fietstocht
middels een combinatie van vering, juiste ergonomie
en zitkussens.
De twee personen die als bijrijder mee gaan, zitten
voorin naast elkaar in een speciaal ontworpen kuip
waar design en ergonomie samen komen. De
bestuurder zit achter deze kuip en heeft op deze
manier overzicht op de weg, maar ook op de
inzittenden.

GESCHIKT VOOR
Samen fietsen met volwassenen
en/of kinderen die niet meer
zelfstandig aan het verkeer
kunnen deelnemen en voor
recreatief gebruik.

SPECIFICATIES
Binnenbeenlengte
Framehoogte
Instaphoogte achter
Gewicht fiets
Lengte fiets
Breedte fiets
Max. kg. bestuurder
Max kg. passagiers

80 - 95 cm
52 cm
45 cm
+/- 97 kg
232 cm
111 cm
120 kg
200 kg

De Chat wordt standaard geleverd
inclusief: Silent HT elektro, app,
trapondersteuning, 8 versnellingen,
hydraulische schijfremmen, ART
goedgekeurd slot, bel en verlichting,
5 jaar garantie op frame

Naast dat deze riksja fiets uitkomst biedt aan
ouderen, is de Chat ook geschikt voor mensen die
onder begeleiding eropuit willen trekken, maar ook
voor zorginstellingen, families en vakantieparken.
De Chat riksja fiets beschikt standaard over onze
unieke elektrische trapondersteuning, hiermee kan
onder andere mee achteruit gefietst worden.
Optioneel is de Chat uit te breiden met een huif,
zodat de passagiers beschut zijn voor zon en regen.
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SUITABLE FOR:
he Chat is intended for cycling
together with children or
adults who are no longer able
to take part in traffic or for
recreational use.

PECIFICATIONS
nside leg length
Framesize
Boarding height back
Weight bicycle
Max. cycle length
Max. cycle width
Max. kg. user
Max kg. passenger

80 - 95 cm
52 cm
45 cm
+/- 97 kg
232 cm
111 cm
120 kg
200 kg

Standard including:
Silent HT electrical, app, 8 gears,
hydraulic disc brakes, parking brakes,
ART approved lock, bell and lighting,
pedal assistance, 5 year warranty
on frame

