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CHAT

Transportfiets
Vanaf medio mei 2019 lanceert Van Raam haar nieuwste fiets: De Chat. De Chat is
bedoeld om samen te fietsen met kinderen of volwassenen die niet meer zelfstandig
aan het verkeer kunnen deelnemen. Een begeleider fietst met een of twee personen.
Binnenkort meer informatie over deze fiets op onze website.
Ontstaan Chat

Doel Chat

In 2018 is Van Raam in contact gekomen met
Cycling Without Age (CWA). Deze sociale
onderneming, biedt (eenzame) ouderen wereldwijd
de mogelijkheid om weer samen te genieten van
fietstochten middels Riksja achtige fietsen.

Op de Chat is het mogelijk om gezellig met
elkaar te praten (Chat(ten), terwijl er kan
worden genoten van een fietstocht.
Ouderen kunnen zo bijvoorbeeld samen met
jongeren de stad verkennen en de rol van
‘gids’ op zich nemen en verhalen uit het
verleden vertellen en worden op deze
manier weer even uit hun isolement
gehaald. Daarnaast is de fiets ook geschikt
voor mensen die onder begeleiding eropuit
willen trekken, zorginstellingen, maar ook
voor bijvoorbeeld vakantieparken.

De oprichter van CWA en Van Raam waren het er
over eens dat de huidige riksja fietsen aan een
update toe waren, daarop besloot Van Raam om
na te denken voor een nieuw eigentijdse versie
van een Riksja fiets. En zo geschiedde...

Ontwikkeling Chat
Onze afdeling Research en Development is
vervolgens deze uitdaging aangegaan en heeft
binnen 6 maanden tijd een fiets weten te
ontwerpen die de toepasselijke naam ‘Chat’ heeft
gekregen. Met de Chat is het mogelijk om als
bestuurder twee passagiers te vervoeren die
naast elkaar zitten op een bankje voorop de fiets.
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Eigenschappen Chat
Wapen tegen eenzaamheid
Gemakkelijke besturing
Vele opbergmogelijkheden
Dutch design, Made in Holland
Unieke krachtige trapondersteuning
met achteruitrijdfunctie
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Technische specificaties
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