De vernieuwde

EASY RIDER
driewieler voor volwassenen

De Easy Rider driewielfiets is de derde generatie zitdriewielfiets van Van Raam. Door
het unieke frame is er een lage instap en ligt het zwaartepunt lager. Afstappen gaat
eenvoudig doordat de fiets een hogere zitting heeft. Samen met de voorwaartse
trapbeweging zorgt dit voor een uitstekend rijcomfort.
De Easy Rider fietst heel eenvoudig, ook als je nog nooit op een
driewieler hebt gefietst. Het geveerde frame en de zitting met
verstelbare rugsteun en stuitontlasting biedt de gebruiker een
perfect zit- en fietscomfort en door de kleine draaicirkel is de Easy
Rider enorm wendbaar.

Deze Easy
Rider 3 is de
vervanger van de
Easy Rider 2

Het nieuwe, moderne aerodynamische design van de Easy Rider
zitdriewielfiets heeft mede door zijn gehydrovormde buizen een sportieve uitstraling.
Vrijwel de gehele bedrading loopt door het frame. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar
geeft de kabels ook extra bescherming. Daarnaast heeft de nieuwe Easy Rider een
kettingslang in plaats van een kettingkast, wat niet alleen bijdraagt aan een mooier
design maar wat ook praktisch is.
Geschikt voor
Volwassenen die comfortabel en met een stabiel en veilig gevoel op een driewieler
willen fietsen. De Easy Rider is beschikbaar in de maten Medium (standaard) en Large,
waardoor de fiets zowel geschikt is voor kleine als grote volwassenen. De fiets is
standaard geschikt tot 140 kg.

Voordelen Easy Rider
2 framematen: Medium (standaard) en Large
Erg stabiel
Wendbaar door kleine draaicirkel
Trapondersteuning mogelijk (Smart E-Bike)
Comfortabele zitting met stuitontlasting en verstelbare rugsteun
Lage instap
Geveerd frame voor optimaal comfort
Fietst makkelijker dan traditionele driewielers
Minder belasting van de rug, nek, schouders en polsen door speciale fietshouding

Opties
Met de vele verschillende instelmogelijkheden en extra opties zoals een
boodschappenmand, stokhouder, spiegel of een framekleur naar keuze kan de fiets
helemaal aangepast worden naar jouw wensen.
Kies je voor trapondersteuning? Dan is de Easy Rider
standaard voorzien van een HT motor in de
achterbrug met aandrijving direct op de achteras.
Ook wordt de fiets geleverd als Smart E-Bike
en kun je in de Van Raam E-Bike App gegevens inzien over je accu en fiets. Het Van
Raam trapondersteuning systeem heeft 3
ondersteuningsstanden, een starthulp en
achteruitrijfunctie. Ook zit er bij de
elektrische variant een standaard extern
laadpunt in de rugleuning om je accu op
te laden. Zo kan de accu opgeladen
worden via een goed te bereiken
laadpunt zonder de accu van de fiets te
verwijderen.

Voordelen Easy Rider met trapondersteuning
Voorzien van extern laadpunt in de rugleuning voor opladen accu
Trapondersteuning met 3 standen, starthulp en achteruitrijfunctie
HT motor in de achterbrug met aandrijving direct op de achteras
Smart E-Bike
Technische specificaties

Meer informatie?

Standaard kleur
Binnenbeenlengte
Instaphoogte
Gewicht fiets
Lengte fiets
Breedte		

Scan de QR-code of
bezoek de website:
www.vanraam.com

(RAL 7026) Granietgrijs
M: 65 - 88 cm | L: 85 - 108 cm
35 cm
M: 49 kg | L: 51 kg
M: 225 cm | L: 242 cm
78 cm

