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7.1

Fietsen
HOOFDSTUK 7
BUITEN & FIETSEN

PF SIDE BY SIDE FIETS, VEEL
MEER DAN GEWOON EEN FIETS

PF SIDE BY SIDE FIETS
IHJ
De PF Side by Side zitdriewieler is veel meer
dan "gewoon een ﬁets". Deze zitdriewieler
vertegenwoordigt het ultieme gevoel van vrijheid,
wind door je haren en vitaliteit. De PF Side by Side
zitdriewieler verrijkt het dagelijkse leven voor
mensen met loopproblemen of een lichamelijke
beperking. De bestuurder en de passagier kunnen
samen trappen, maar de trapfunctie kan voor de
passagier ook uitgeschakeld worden, zodat deze
even uit kan rusten met de voeten op een treeplank
of in de voetsteun. Met dit unieke ontwerp van
bestuurder/passagier kunnen mensen met ernstige
loopproblemen of een lichamelijke beperking weer
genieten van ﬁetsen.
De PF Side by Side staat bekend om zijn
gebruiksvriendelijkheid, ﬂexibiliteit en uitstekende
prestaties:
- Makkelijk op te stappen en veilig om te rijden
- Comfortabele zittingen die makkelijk vooren achteruit verstelbaar zijn
- Aangedreven achterwielen d.m.v. een

diﬀerentieel in de achteras
- Extreem sterke constructie met een lange
levensduur van meer dan 10 jaar
- Erkend als een revalidatie hulpmiddel
- Aan te passen aan individuele wensen
en behoeften
- Leverbaar met een ondersteunende motor
Technische speciﬁcaties:
Afmetingen: Lengte: 190 cm, Breedte: 100 cm,
Opstaphoogte: 17 cm, Wielmaat: 20"
Maximale belasting: 2 x 120 kg.
Versnellingen: 7 versnellingen freewheel
Binnenbeenlengte: min. 55 cm
Kleuren: metallic rood, metallic blauw, metallic grijs
of mat zwart (gecoat met milieuvriendelijke lak).
Standaard uitvoering:
- 7 Versnellingen freewheel
- Handbediende schijfrem op achterwiel
- Parkeerrem
- Diﬀerentieel
- Verstelbare zitting en stuur

- Mandje
- Slot met 2 sleutels
- Achteruitkijkspiegel
- Zitkussentjes
- Schwalbe Marathon Plus banden
- Verlichting
BE02012 PF Side by Side duoﬁets
BE02026 Hulpmotor Direct Power 513Wh

3.975,2.670,-
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DUO FIETSEN
IHJ
Het Duo model werkt als twee onafhankelijke
ﬁetsen. Zowel de bestuurder als de passagier
trappen onafhankelijk van elkaar en kunnen
individueel beslissen welke van de 7 versnellingen
zij willen gebruiken.

De DUO staat bekend om zijn
gebruiksvriendelijkheid, ﬂexibiliteit en uitstekende
prestaties:

PF Duo Fiets
4.470,-

- Comfortabele zittingen die makkelijk vooren achteruit verstelbaar zijn
- Aangedreven achterwielen d.m.v. een
diﬀerentieel in de achteras
- Extreem sterke constructie met een lange
levensduur van meer dan 10 jaar
- Erkend als een revalidatiehulpmiddel
- Aan te passen aan individuele wensen
en behoeften
- Leverbaar met een ondersteunende motor
Technische speciﬁcaties:

Afmetingen: Lengte: 184 cm, Breedte: 101 cm,
Opstaphoogte: GEEN, Wielmaat: 20"
Maximale belasting: 2 x 120 kg kg.
Binnenbeenlengte: min. 55 cm
Kleuren: metallic rood, metallic blauw, metallic grijs
of mat zwart (gecoat met een milieuvriendelijke lak)
Standaard uitvoering:
- 2 x 7 Versnellingen freewheel
- Handbediende schijfrem op achterwiel
- Parkeerrem
- Diﬀerentieel
- Verstelbare zitting en stuur
- Mandje
- Slot met 2 sleutels
- Achteruitkijkspiegel
- Schwalbe Marathon Plus banden
- Zitkussentjes
- Verlichting
Het grote voordeel van de DUO en DUO REHA
is de lage instap. Daarnaast is DE DUO REHA
uitermate geschikt voor revalidatiedoeleinden voor
ouderen en mensen met loopproblemen. Tijdens
het rijden kunnen de bestuurder en passagier in een
gekoppelde versnelling trappen, wat erg belangrijk
is bij het revalidatieproces. Deze functie kan
eenvoudig worden uitgeschakeld om de passagier
rust te verschaﬀen. Naast dit gekoppeld ﬁetsen,
bestaat ook nog de mogelijkheid om de passagier
individueel te laten ﬁetsen of voor freewheel te
kiezen, waarbij de passagier wel meetrapt, maar dan
zonder kracht.

DUO ﬁets en Duo reha ﬁets
beiden met lage instap
4.630,- / 4.675,-

De PF DUO ﬁets (BE00750) en DUO ﬁets lage instap
(BE04699) beschikken beide over een standaard 2e
versnelling.
BE00750 PF DUO ﬁets
BE04699 DUO ﬁets lage instap
BE04700 DUO REHA ﬁets lage instap
BE02026 Hulpmotor Direct Power 513Wh

4.470,4.630,4.675,2.670,-

DE DUO REHA IS UITERMATE
GESCHIKT VOOR REVALIDATIEPATIËNTEN
Voor meer informatie over de producten kijk op www.barryemons.nl of www.veiligbed.nl. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief verzendkosten en BTW.
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FUN2GO
duoﬁets
4.195,-

FUN2GO DUOFIETS
IHJ
De Fun2Go is een duoﬁets, een driewieltandem
waarbij de gebruikers naast elkaar zitten. Één
persoon stuurt, beiden kunnen trappen. De twee
personen hebben goed zicht en kunnen goed
met elkaar communiceren door de zitposities
naast elkaar. De berijders kunnen zonder instap
opstappen en de zittingen kunnen eenvoudig met
een hendel op de gewenste zitafstand ingesteld
worden. De zittingen zijn eventueel ook draaibaar,
waardoor het opstappen helemaal eenvoudig
wordt.
De wendbaarheid van de Fun2Go duoﬁets is enorm,
met twee wielen helemaal achter en één voorwiel
kan hij om zijn eigen as heen draaien. Via de
optionele schakelbare vrijloop kunt u bepalen of de
berijder (eventueel verplicht) mee trapt. U kunt zelf

bepalen hoe u samen ﬁetst, zo kunt u met dubbele
vrijloop onafhankelijk van elkaar trappen. Via de
optionele schakelbare vrijloop kunt u bepalen of en
hoe de bijrijder meeﬁetst. Met een elektromotor
heeft u een trapondersteuning die het ﬁetsen op
deze modern vormgegeven duoﬁets helemaal
“fun-to-go” maakt.
Onder andere geschikt voor:
De Fun2Go wordt veel gebruikt door instellingen,
tehuizen, particulieren en gemeenten, bij personen
die niet meer zelfstandig aan het verkeer kunnen
deelnemen.
Kenmerken:
lichtlopend • makkelijk in gebruik • comfortabel
• veilig • goed contact met passagier • modern
vormgegeven • zeer makkelijk in te stellen

voor verschillende personen • veel opties en
aanpassingen mogelijk, kleuren: staalblauw mat/
zilver
Standaard voorzieningen
8 Versnellingen • Boodschappenmand
• Hydraulische schijfremmen achter •
Milieuvriendelijke poedercoating • Parkeerrem •
Slot • Stuurbegrenzer • Traploze stoelverstelling •
Verlichting • Zitting met kussen
BE01973 Fun2GO duoﬁets basis
BE04540 Silent electromotor (meetrappen)

4.195,2.395,-
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DISCO ZITDRIEWIELER
IHJ
De DISCO maakt je weer onafhankelijk en mobiel
en geeft je de vrijheid om te oefenen en om je
dagelijkse boodschappen te doen. De DISCO
wordt aanbevolen voor mensen die niet meer
op een gewone ﬁets kunnen rijden. Het stoeltje
zorgt voor een goed zitcomfort. Dit model is ook
geschikt voor zowel volwassenen als kinderen met
een lichamelijke beperking en de ﬁets heeft de
volgende voordelen:
- makkelijk en veilig om te ﬁetsen
- comfortabele zitting die makkelijk verstelbaar
is; zowel naar achter als naar voren en in de
hoogte
- sterke constructie met een lange levensduur
van meer dan 10 jaar
- 7-versnellingen met of zonder achteruitrijmogelijkheid
- aan te passen aan individuele wensen
- leverbaar met Direct Power (geluidsarme)
hulpmotor
Technische speciﬁcaties:
Afmetingen: Lengte: 185 cm, Breedte: 75 cm,
Opstap hoogte: 22 cm,
Wielmaat: 20",
Binnenbeenlengte: min. 55 cm
Maximaal toelaatbaar gewicht: 125 kg
Kleur opties: Metallic Rood, Metallic Blauw
of Metallic Grijs (milieuvriendelijke coating)

ROAM TRIKE
IHJ
Deze stoere en robuuste driewieler is leverbaar
in een junior en een senior uitvoering. De trike
heeft een comfortabele lage instap en sterke dikke
banden. Remmen dient te gebeuren door de
trappers stil te houden en/of een terugtrapbeweging te maken.

Standaard uitvoering:
- 7 Versnellingen freewheel
- Parkeerrem voor op- en afstappen
- Verstelbare zitting (voor- en achterwaards
en in hoogte)
- Verstelbaar stuur
- Afneembaar mandje
- Achteruitkijkspiegel
- Stoﬀen zitkussen
- Schwalbe Marathon Plus banden
BE02010

DISCO driewieler (wiel 20”)

BE01018
BE02026

DISCO medium driewieler(wiel16”)
Hulpmotor Direct Power 513Wh

2.650,2.670,-

2.650,-

STOER & ROBUUST

Kenmerken:
- verlaagde instap van slechts 16 cm
- stuur verstelbaar in hoogte en lengte
- boodschappenmand
- wielen 8”
- gesloten kettingkast
- aandrijving met doortrapper
- kleur metallic blauw
- lengte 140 cm
- breedte 80 cm
- gewicht 20 kg
- zadelhoogte vanaf trapas 40 tot 65 cm (junior)
55 tot 80 cm (senior)
- instelbaar voor beenlengte 50 tot 75 cm
(junior) of 65 tot 90 cm (senior)
- garantie: onderdelen 1 jaar / frame 5 jaar
BE02005 Roam trike junior
BE02006 Roam trike senior

De Roam trike driewieler is
leverbaar in een junior en een
senior uitvoering

2.195,2.295,-

Op www.barryemons.nl vind je nog
meer soorten driewielers

Voor meer informatie over de producten kijk op www.barryemons.nl of www.veiligbed.nl. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief verzendkosten en BTW.
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VELOPLUS
rolstoelﬁets
4.600,-

Fietsen waarmee je
rolstoelgebruikers
kunt vervoeren

OPAIR
rolstoelﬁets
3.735,-

VELOPLUS ROLSTOELFIETS
IHJ
De VeloPlus rolstoeltransportﬁets is ontwikkeld om mensen, die in hun eigen
rolstoel blijven zitten, per ﬁets te vervoeren. Er is geen transfer nodig tussen
de rolstoel en de ﬁets. Zonder tilhulp of veel krachtinspanning wordt de
bijrijder op het plateau van de ﬁets gereden. De kantelbare oprijplaat maakt
het mogelijk de handbewogen rolstoel eenvoudig op de rolstoelﬁets te rijden
en met de rolstoelvergrendeling goed vast te zetten. De lage positie van de
rolstoel op de ﬁets vergemakkelijkt het oprijden en resulteert in een lager
zwaartepunt. De breed geplaatste en extra meesturende voorwielen zorgen
voor een verkorte draaicirkel en stabiliteit. Met een elektromotor heeft u een
comfortabele trapondersteuning die het ﬁetsen op deze modern vormgegeven
driewielﬁets nog makkelijker maakt.
Onder andere geschikt voor:
De VeloPlus rolstoelﬁets is er voor vrijwel elke handbewogen rolstoel tot 74 cm
breed. De rolstoel is snel en makkelijk door één persoon op de ﬁets te zetten en
is hierdoor zeer geschikt voor tehuizen of instellingen.
Kenmerken:
lichtlopend • geschikt voor vrijwel elke rolstoel • erg makkelijk in gebruik •
comfortabel • veilig • goed contact met passagier • modern vormgegeven • veel
opties en aanpassingen mogelijk
Standaard voorzieningen
8 Versnellingen • Accu verlichting • Heupgordel • Hydraulische schijfremmen
voor • Milieuvriendelijke poedercoating • Parkeerrem • Rolstoelvergrendeling •
Veiligheidsslot • kleuren: telegrijs mat/groen • Vijf jaar garantie op frame.
BE01935 VeloPlus standaard
BE01937 SIlent elektromotor (= verplicht meetrappen)

4.600,2.250,-

OPAIR ROLSTOELFIETS
IHJ
De OPair is een rolstoelﬁets waarmee u een rolstoelgebruiker kunt vervoeren.
Aan de voorzijde van de ﬁets is een geveerde rolstoel gemonteerd. De
bestuurder heeft vanaf de achterzijde een goed overzicht en toezicht op de
passagier. Het voorste gedeelte is bij de deelbare variant eenvoudig los te
koppelen van het ﬁetsgedeelte, zodat dit op locatie als rolstoel gebruikt kan
worden. De universele kuip is op vele manieren in te stellen en is optioneel
aan te passen voor kinderen. Met verschillende opties kan de ﬁets helemaal
aangepast worden. Zelfs een eigen zitschaal kan op de ﬁets gemonteerd
worden. De licht schuin staande voorwielen geven de ﬁets extra rijcomfort en
stabiliteit. De OPair wordt meestal ingezet bij het vervoer van dezelfde persoon
omdat de zitting voor deze persoon is ingesteld. Met de optionele elektromotor
heeft u ook ondersteuning tijdens het ﬁetsen.
Onder andere geschikt voor:
Samen ﬁetsen met kinderen of volwassen die niet meer zelfstandig kunnen
ﬁetsen, maar bij wie een transfer wel mogelijk is.
Kenmerken:
lichtlopend • makkelijk deelbaar • goed contact met passagier • veilig • modern
vormgegeven • veel opties en aanpassingen mogelijk
Standaard voorzieningen:
8 Versnellingen • Accu verlichting • Armsteunen • Heupgordels •
Handbeschermers • Hydraulische schijfremmen voor • Milieuvriendelijke
poedercoating • Onafhankelijke vering in het frame • Parkeerrem •
Veiligheidsslot • kleuren: mat blauwgrijs/oranje
BE03067 OPair rolstoelﬁets basis, niet deelbaar
BE01933 Silent elektromotor (= verplicht meetrappen)

3.735,2.250,-
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NIEUW!

CHAT RIKSJA FIETS
De riksja ﬁets Chat is bedoeld om samen te ﬁetsen met volwassenen en/of
kinderen die niet meer zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen. 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. De ﬁets wordt standaard in de kleur Oranje mat geel (RAL2000)
geleverd maar is tegen een meerprijs ook leverbaar in andere kleuren. De
ﬁets is standaard voorzien van 2 heupgordels. Diverse accessoires zijn bij te
bestellen, vraag naar de mogelijkheden.
BE05053 Chat Riksja ﬁets

7.450,-

TWINNY
IHJ
Bij de Twinny tandem is op- en afstappen eenvoudig door de ruime lage
instap. Er is meer ruimte gecreëerd tussen het zadel van de voorste persoon
en het stuur van de bijrijder, waardoor u niet te dicht op elkaar zit. U kunt zelf
bepalen hoe u samen ﬁetst, zo kunt u met dubbele vrijloop onafhankelijk
van elkaar trappen. Via de optionele schakelbare vrijloop kunt u bepalen of
en hoe de bijrijder meeﬁetst. Met de vrijloopnaaf kan de hoofdbestuurder de
manier van meeﬁetsen van de bijrijder instellen. Er zijn veel opties op deze
ﬁets beschikbaar, zo is er o.a. een deelbare variant. Tevens kunt u optioneel de
besturing aan de achterzijde laten monteren. Met een elektromotor heeft u
een comfortabele trapondersteuning die het ﬁetsen op deze tandem nog veel
makkelijker maakt.
Onder andere geschikt voor:
Twee volwassen personen die beiden geen evenwichtsproblemen hebben en
beweging en sociaal contact belangrijk vinden. Twee personen waarvan één
persoon niet zelfstandig aan het verkeer kan of mag deelnemen.
Kenmerken:
lichtlopend • comfortabel • makkelijk op en af stappen • contact met passagier •
dubbele en schakelbare vrijloop • veel opties en aanpassingen mogelijk
Standaard voorzieningen:
8 Versnellingen • Aluminium velgen • Milieuvriendelijke poedercoating •
Veiligheidsslot • Verlichting • Vijf jaar garantie op frame

BE01930 Twinny standaard
BE01949 Silent elektromotor (= verplicht meetrappen)

1.520,1.995,-

TWINNY PLUS
IHJ
Deze ﬁets is het zelfde als Twinny maar dan met 2 wielen achter. De Twinny
Plus is ideaal om samen te genieten van een ﬁetstocht. Op- en afstappen is
gemakkelijk bij de Twinny Plus tandem door de ruime, lage instap. Uitgevoerd
met twee achterwielen in plaats van één, heeft deze ﬁets meer stabiliteit. Door
deze twee wielen wordt het makkelijker om op en af te stappen. Er is meer
ruimte gecreëerd zodat u niet te dicht op elkaar zit. U kunt zelf bepalen hoe
u samen ﬁetst, zo kunt u met de optionele dubbele vrijloop onafhankelijk
van elkaar de voeten stilhouden. Via de optionele schakelbare vrijloop kunt
u bepalen of en hoe de bijrijder meeﬁetst. Er zijn veel opties op deze ﬁets
beschikbaar, zo is er o.a. een deelbare variant. Tevens kunt u optioneel de
besturing aan de achterzijde laten monteren. Met een elektromotor heeft u
een comfortabele trapondersteuning die het ﬁetsen op deze tandem nog veel
makkelijker maakt.
Onder andere geschikt voor:
Mensen die moeilijk zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen, waarbij
een of beide personen moeite hebben met de stabiliteit en beweging en
sociaal contact belangrijk vinden.
Kenmerken:
lichtlopend • comfortabel • stabiel • makkelijk op en af stappen • contact met
passagier • dubbele en schakelbare vrijloop • veel opties en aanpassingen
mogelijk
Standaard voorzieningen
Aluminium velgen • Diﬀerentieel • Milieuvriendelijke poedercoating •
Parkeerrem • Veiligheidsslot • Verlichting • Vijf jaar garantie op frame
BE01927 Twinny Plus driewieltandem
BE01929 Silent elektromotor (= verplicht meetrappen)

Voor meer informatie over de producten kijk op www.barryemons.nl of www.veiligbed.nl. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief verzendkosten en BTW.

2.950,2.245,-

