FIETS
VOOR FRIDA

F

rida heeft helemaal geen auto. Dat
zou toch wel wat zijn, ze is tenslotte pas 13. Ze kon de PINO niet
inruilen en moest dus overgaan tot
kapen. En omdat de manier waarop ze dat deed zo ongelooflijk ontwapenend
was, moest haar vader Jan al snel zijn verzet
staken. Bovendien kon de biologische boer de
PINO ook af en toe weer uitlenen. Bijvoorbeeld om naar de mobiele kippenstal in de
groene weide te fietsen, om de vers gelegde
eieren te verzamelen.
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Verder was Frida alleen of met een vriendin
onderweg op de PINO. En de ouders zonder
fiets? Die vonden het mooi om te zien hoe
zelfstandig hun dochter daarmee werd.
Omdat de biologische boerderij van de familie
behoorlijk afgelegen ligt, was ze normaliter
meestal aangewezen op de ouderlijke taxi.
Ze hoefden Frida nergens meer naartoe te
brengen en ook de gezinsinkopen deed ze
inderdaad drie weken lang. De ouders wilden
alleen niet dat ze de zware drankkratten
meenam, wat ze misschien wel had gekund.
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Kolumnentitel

En Frida zelf? Heeft heel veel plezier gehad
met de 'Hier links, nu rechts, daar verder
gewoon dwars door het veld'ritten samen
met haar vriendin of spontane bezoekjes aan
de dieren op de boerderij, die helemaal niet
bang waren voor de ongewone tweewieler.
Helemaal geweldig vond Frida het natuurlijk
dat ze met 564 kilometer de topscore van de
Challenge heeft gereden. Tja: waar een wil is,
is Frida.
Uiteindelijk wordt het toch nog tricky. Omdat
Frida de PINO niet meer wilde teruggeven,
bood ze namelijk Kirsten Hase onderhands
een moestuin in de Demeter-tuin van
haar ouders aan, en dat voor onbeperkte
duur. Eerst muiterij, dan omkoperij – wat
moet er nu nog van dit meisje terechtkomen?
De peettante van Waltrop?? De Greta van
de verkeersverandering??? We zijn heel
benieuwd!
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* Door de speciale wielen van HASE BIKES kunnen jongeren en kinderen met een
handicap zelfstandig mobiel zijn. De fietsen stimuleren de motoriek, het sociale
gedrag, en het allerbelangrijkste: het zelfvertrouwen.
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03.

REHA-TRIKES
VOOR KIDS

DAT KAN ALLEMAAL, MAAR DAN
MOET U WEL NAAR ONS TOEKOMEN!
De fietsen van HASE BIKES kijken al uit naar uw komst.
Wachten op het moment dat u uw voeten in de pedalen schuift
en al trappend uw geluk tegemoet gaat. U hebt het recht uw
eigen weg te gaan – en als uw voeten u niet kunnen dragen,
dan gaat u toch met de fiets! Ontdek de snelheid, de wind op
uw voorhoofd, snijd de bochten aan en laat de modderspetters
in het rond vliegen. Binnen wordt buiten, alleen wordt samen,
en laat de wereld zien wat echt belangrijk is.*
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TRIX

ACTIE OP RECEPT?
TRIKE IT OUT!
Wie met anderen op ooghoogte wil zijn, kan heerlijk achterover
leunen. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is TRIX. Als ligfiets met
een laag zwaartepunt is de TRIX zo stabiel en wendbaar, dat
zelfs zwaar gehandicapte rijders gewoon mee kunnen komen
met de kopgroep, en er daarnaast ook nog enorm cool uitzien.
Iedereen tussen 1,25 m en 1,90 m bezit de juiste kwalificaties
voor een TRIX-licentie. Wie graag plankgas rijdt, kan standaard
vertrouwen op hoogwaardige schijfremmen. Wie niet zoveel
opheeft met schakelen, kan naar wens in een vaste versnelling
rijden. De TRIX kan misschien geen bergen verzetten, maar
eromheen of eroverheen fietsen geeft ook veel plezier!
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Lig-trike met fun factor

TRIX

01

02
03

01

Uitrusting
_ frame van aluminium,
snel verstelbaar frame
_ 170–230 cm x 86 cm x 80 cm
(gevouwen 116 cm x 86 cm x 61 cm),
zithoogte 50 cm, trapashoogte 43 cm
_ lengte fietser 125–190 cm
_ 21 kg, maximale belasting 140 kg
_ 8-versnellingsnaaf Nexus
_ pedalen met haken en riemen
_ crankstel 140 mm 32 Z

Zijn dat nu kleine handen? Daarvoor heeft
de TRIX speciale kinderremhendels met
een korte handgreep, waarmee kinderen de
schijfremmen net zo goed onder controle
hebben als volwassenen. Indien gewenst, kan
de TRIX ook worden uitgerust met éénhandbediening.

02
De TRIX heeft spaakbeschermingsschijven,
zodat we reclame voor onszelf kunnen maken. Inderdaad, we zijn per slot van rekening
ook heel trots op onze fietsen! Maar eigenlijk
dienen ze als bescherming, zodat er niets
tussen de spaken kan komen – en ze zien er
bij hogere snelheden heel dynamisch uit!

_ aluminium holkamervelgen,
spaken SAPIM roestvrij staal
_ reflecterende spaakbeschermingsschijven

03

_ accu-verlichting: voor B+M Lumotec IQ Eyro, achter
Toplight Flat S permanent

Een lig-trike rijdt zeer intuïtief omdat de
kinderen hun benen zien tijdens het trappen.
De pedalen zijn voorzien van haken en riemen zodat de voeten niet weg kunnen glijden.
Als speciale uitvoering zijn er onder andere
ook pedalen met kuitsteun.

_ geel
Gedetailleerde informatie over de uitrusting vindt
u op https://konfigurator.hasebikes.com.
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TRETS

HAPPINESS IN PLAATS
VAN HANDICAP
De jongste trike uit de Hase-familie is een trike voor de jongsten. Beter gezegd: een traploos verstelbare driewieler voor
alle kids tussen 1 meter en 1,60 meter. De nieuwe TRETS heeft
een onderstuur dat eenvoudig te bedienen is. Zo voelen de
kleintjes zich al heel cool – en eerlijk gezegd: dat zijn ze ook!
Wie een bovenstuur beter vindt, kan dat optioneel bestellen.
Ga snel naar pagina 31!
En nu naar het wow-effect: alsof de TRETS in gifgroen niet cool
genoeg is, is er nu ook nog eens een bijpassende stickerset!
Er kan worden gekozen uit de wilde dino of roze glamour. Ons
maakt het niet uit wie wat kiest, gewoon lekker plakken wat je
mooi vindt!
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Junior-Trike met wow-effect

TRETS

02

01

03

01

Uitrusting
_ frame en vork van aluminium
_ stuur onder
_ 152–179 cm x 73 cm x 68–78 cm,
165–192 cm x 73 cm x 68–78 cm als aanhangerfunctie, zithoogte 33–43 cm, trapashoogte 32 cm
_ lengte fietser 100–160 cm
_ 19,5 kg, maximale belasting 100 kg,
maximale belasting met aanhangerfunctie 80 kg

Voorwiel eraf, dissel erop, en de aanhangerfunctie is geactiveerd. Zo kan een lange
fietstocht worden gemaakt, gewoon aan de
fiets van de ouder gekoppeld, of als uw kind
na schooltijd gewoon te moe is om naar huis
te fietsen. Oh ja, er is ook een duwstang, u
weet wel waarvoor…

02

_ crankstel 115 mm 32 Z

Neemt u plaats: de vijfpuntsgordel zorgt voor
veiligheid, dan kan de bocht ook eens wat
sneller worden genomen. Ideaal voor kinderen die zich alleen niet zo goed vast kunnen
houden, draaikontjes of voor angstige ouders.

_ aluminium holkamervelgen,
spaken SAPIM roestvrij staal

03

_ 8-versnellingsnaaf Nexus
_ pedalen met haken en riemen

_ reflecterende spaakbeschermingsschijven
_ accu-verlichting: voor Spanninga Axendo,
achter Spanninga Elips
_ groen/zwart
Gedetailleerde informatie over de uitrusting vindt
u op https://konfigurator.hasebikes.com.
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Dankzij de modulaire structuur kan de TRETS
meegroeien of aan verschillende berijders
worden aangepast. Voor de traploze lengteinstelling is het bijvoorbeeld al genoeg een
spanhendel los te maken, zo makkelijk kan
de zadelstand worden aangepast. Zonder
gereedschap, zonder de ketting in te korten!
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Tips voor revalidatie

WIE? WAAR? HOE?
WIE KAN HASE BIKER WORDEN?
Dat zijn er meer dan je zou denken! Door de intuïtieve bedienbaarheid, de hoge veiligheidskenmerken
en talrijke bijzondere technische oplossingen is
fietsen zelfs mogelijk bij zware lichamelijke en/of
geestelijke beperkingen. Om erachter te komen
of het lukt, is er uiteindelijk maar één optie:
Trike it out!

WAAR KUN JE EEN PROEFRIT MAKEN?
In Duitsland zijn er meer dan 50 revalidatie-speciaalzaken waarin TRIX en TRETS al klaar staan
om tot in de kleinste details te worden getest!
Heb gewoon een beetje vertrouwen. In het ergste
geval blijft het bij een simpele zitsessie, in het
beste geval zal de gelukzalige glimlach niet meer
van het gezicht verdwijnen. Dealeradressen zijn
te vinden op onze website:
www.hasebikes.com
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Gezinstandem

GELUK IN HET
KWADRAAT? PINO!
Geen standaardhulpmiddel maar een fiets voor
het hele gezin – dat is de PINO, een ligfietstandem
waarmee je samen overal naar toe kunt. Een
rondje voor smurfenijs met slagroom om de hoek
of een weekendje naar het meer in het bos met
een overnachting: de kinderen hebben altijd het
laatste woord!
Nieuwsgierig geworden? Vanaf pagina 36 is veel informatie te vinden over de PINO! Op hasebikes.com
is naast de configurator e.d. ook een film te zien over
Nikki Garwood, die ondanks zware beperkingen
met zijn vader heeft deelgenomen aan de Ironman –
en op een PINO over de finish is gegaan!
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WELKOM IN
*
WALTROP

Het is mooi bij ons. Het terrein van het voormalige fabriek
Zeche Waltrop met z'n baksteenrode industriële architectuur
en veel groen rondom is niet alleen een favoriet uitstapje, maar
ook een fantastische plaats om te werken. In onze fabriek voor
speciale fietsen wordt dit gedaan door meer dan 80 mensen die
van hun passie hun beroep hebben gemaakt. Hier valt alles samen, handwerk met denkwerk, vakkennis met nieuwe ideeën,
idealisme met haalbaarheid. Na meer dan 25 jaar zijn we groot
genoeg om overal specialisten voor te hebben, maar nog altijd
klein genoeg om elkaar te kennen. Gelukkig maar!
* Zin in een bezoek? Datums zijn te vinden op www.hasebikes.com/werksbesichtigung!
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HASE BIKES

02
01
01
De eerste spade voor hal 4 op Zeche Waltrop de grond in: hier komt
ooit alle productie onder één dak!
De eerste kantoorrenovaties in het
op de monumentenlijst geplaatste
magazijn dat we in 2001 hebben
betrokken, zijn al klaar.

01
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03

02

03

04

Het is mooi om medewerkers uit
alle delen van de wereld te hebben. En lekker! Op het zomerfeest
bracht iedereen iets typisch van
thuis mee. Hummus bijvoorbeeld.
Of Pastéis de nata. En natuurlijk
Kartoffelsalat.

Catch the Beast! Samen met Alice
en het witte konijn heeft HASE
BIKES in de zomer van 2020 de
binnenstad feestelijker gemaakt
en de Waltropers aangespoord
om mee te doen met de PINOvoor-AUTO-Challenge.

De 'Schokofahrt' (chocorit) is een
leuk idee voor het thema 'emissievrij transport'. Kilian is al twee
keer voor ons in actie gekomen
en heeft op de fiets fair chocola
uit Amsterdam gehaald. Meer op
schokofahrt.de!
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Ons bedrijf

04

05
In 2019 zijn we 25 geworden. Dus
nog altijd jong genoeg om met
Fridays for future stevig door te
trappen. Of eindelijk oud genoeg
om voor de generaties na ons te
zorgen. Het kan allemaal!

06
05

Als de dealer niet naar Hase
komt, dan komt Hase naar de
dealer: in 2020 werd wegens
corona de eerste digitale dealerworkshop georganiseerd.
Dat ging eigenlijk best goed, we
hebben alleen het afsluitende
feest erg gemist …

06
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04.

SPECIALE
ACCESSOIRES

DE TRUC ZIT IN DE DETAILS
Hase weet hoe je een koe moet vangen. Want voor ons is het
de gewoonste zaak van de wereld dat ook mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen fietsen. Om dit mogelijk
te maken is per slot van rekening 25 jaar geleden HASE BIKES
opgezet. Daarom hebben we al die jaren naast onze Special
trikes en tandems ook talrijke accessoires ontwikkeld voor
het opvangen van verschillende handicaps of voor speciale bescherming. Of iemand nu alleen wil fietsen, of met z'n tweeën
of drieën.
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SPECIALE ACCESSOIRES
EN OPTIES
01 Crank met verstelbare lengte
Deze crank voor de voorste rijder kan snel
en zonder gereedschap aan de beenlengte worden aangepast. Dit is niet alleen in
therapeutisch opzicht van belang maar maakt
het vooral mogelijk dat ook de allerkleinsten
vooraan goed mee kunnen trappen. Praktisch: bij het fietsen in de bagagemodus kunnen de cranks worden aangepast en onder de
porter bag worden geschoven!
02 Haakpedalen
Haakpedalen geven met toeclips voor de
voorvoet houvast en zorgen voor de juiste
voetstand: de rubberen band over de hiel
voorkomt dat de voet wegschuift. Ook verkrijgbaar als kinderversie.

01

03 Speciale pedalen
Samen met Georg Busch van Ergodynamik
Busch hebben we ons speciale pedaal ontwikkeld. Het pedaal is variabel op elke behoefte in
te stellen: bijvoorbeeld op alle schoenmaten
tussen 32 en 52. Dit is kenmerkend en uniek
voor ons pedaal. Bovendien is de hoek ten
opzichte van de rijrichting over een zeer grote
range aanpasbaar. Daarbij is het, eenmaal ingesteld, gemakkelijk met één hand te bedienen. De voet blijft precies in de juiste positie
zitten en zit daar comfortabel en veilig vast.
Het pedaal is ook geschikt voor hieltrappers.
Kuitsteunen
Passend bij de speciale pedalen zijn ook de
kuitsteunen ontwikkeld. Het bijzondere hiervan: ondanks de stevige ondersteuning van
het been blijft de enkel dankzij een instelbare
elastomeer-bevestiging beweeglijk, en kan
onbelemmerd worden doorgetrapt. Dat is
belangrijk omdat bij stijve gewrichten de
spieren degenereren.

04

02
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Speciale accessoires en opties

04

04

03

03

03
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Speciale accessoires en opties

07

08

09

10

11

12

Crankverkorters met hoekcorrectie
De lengte van de crank kan variabel worden
ingesteld met de crankverkorter, bijv. bij
verschillende beenlengtes. Het gesmede deel
ziet er niet alleen goed uit maar is bovendien stabiel en kan op gebogen cranks recht
worden uitgelijnd.

05

Cranks met hoekcorrectie
De crank met hoekcorrectie helpt mensen
met verminderde mobiliteit in knie- en heupgewrichten langzaam hun mobiliteit weer
terug te vinden. De crank is qua vorm iets
aangepast en heeft een extra gat. Door dit
gat zijn de schroeven van de crankverkorter
bereikbaar. Dit bespaart tijd en moeite bij
de afstelling of demontage.

06

Armsteun
De comfortabele steun zorgt voor een
ontspannen houding wanneer de arm niet
op eigen kracht kan bewegen.

07

08 Eenzijdige beensteun
Onze oplossing voor mensen met eenzijdige
verlamming of beperking. Het gezonde been
trapt, het andere is veilig vastgegespt en
comfortabel ondersteund.
Trailerset (optioneel)
Met de trailerset kan de TRIKE zelfs door een
normale fiets worden voortgetrokken. De
geïntegreerde oplooprem werkt automatisch:
als de trekkende (gewone) fiets remt, dan
remt de TRIKE ook.

09

10 Houder voor loophulp
Loophulp of stok in de koker zetten en vastmaken met een houderklem – klaar. Variabel
inzetbaar.
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11 Extra lange handgrepen
Voor KETTWIESEL en LEPUS zijn er handgrepen die 40 cm langer zijn dan de standaard
handgrepen. Zo kunnen ook mensen met zeer
korte armen fietsen met de trike.
12 Handaandrijving PINO (optioneel)
De crank voor iedereen die ondanks een beperkte beenfunctie toch voorop actief mee wil
fietsen op de PINO. De handaandrijving is in
de hoogte verstelbaar en kan bij het opstappen naar voren worden geklapt.
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Wimpel met uittrekbare houder
De telescoopstang met gele wimpel ziet er
hoogwaardig uit. Met de speciaal hiervoor
ontwikkelde houder kan deze veilig aan de
trike worden vastgemaakt. En natuurlijk is
dit veiligheidsaccessoire compatibel met de
opvouwbare hoes en de regenhoes voor de
zitting.

13

13

14

Beschermafdekking voor het rijwiel
Verhindert dat de hand tussen de rem en het
rijwiel komt – een extra veiligheidsmaatregel.

14

Riemsysteem
Het riemsysteem met magneetsluiting en
kinderbeveiliging is gemakkelijk te bedienen
en flexibel. Het kan worden gebruikt als gecombineerde bekken-schoudergordel of met
een extra bevestiging tussen de benen als
een 5-punts gordel. (vulling optioneel)

15

15

16

16 Schakeling met vrijloopuitschakeling
Kleine schakelring, groot effect: met de HASE
BIKES-constructie voor de Nexus-naaf kan
probleemloos worden gewisseld tussen een
starre aandrijving en aandrijving met vrijloop
en 8 versnellingen.
Eenhandbediening
Eén greep, alle bedieningselementen! Twee
remhendels kunnen aan één kant worden
gemonteerd met behulp van een adapter.
Zo kan met één hand worden geschakeld en
beide remhendels worden bediend.

17
17

18

Draaibare duwstang
Met de draai- en rembare duwstang heeft de
begeleidende persoon de volledige controle
over de TRETS of TRIGO maar kan deze ook te
allen tijde weer overdragen.

18

19
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19 Hydraulische achteruittraprem (option.)
Als de benen beweeglijker zijn dan de handen
biedt de rem veiligheid – met hightech: de
beenkracht wordt bij het achteruittrappen
overgedragen op een hydraulische schijfrem.
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Speciale accessoires en opties

20 Hoofdsteun
Voor groot en klein, voor trikes en tandems:
de hoofdsteun die op het ligzadel wordt bevestigd en het fietsen comfortabeler maakt.
Wordt ook gebruikt als zijsteun. Zo kunnen
links en rechts vleugels worden opgeklapt die
het hoofd ondersteunen en beschermen. In
de derde instelling wordt de hoofdsteun een
neksteun, bijv. voor helmdragers.
21 XXL-zitting (optioneel)
De perfect aanpasbare KETTWIESEL-zitting
is ook verkrijgbaar in XXL. Naast de individuele verstelbaarheid is er zeven centimeter
meer ruimte voor zwaar gebouwde mensen.

20

Zittingverlenging
Door de verlengingsoptie van onze standaardzitting wordt het zitoppervlak groter
waardoor de druk nog beter wordt verdeeld.
Voor mensen met een handicap of grote
rijders. Niet voor TRIGO en TRETS.

22

Ergonomische schuifbeugel
Wanneer er een beetje hulp nodig is om op
gang te komen, bijvoorbeeld omdat de starre
aandrijving zonder vrijloop wordt gebruikt: de
ergonomische schuifbeugel helpt niet alleen
de triker maar ook de handen en gewrichten
van de ondersteuner worden beschermd. Niet
compatibel met TRIGO en TRETS.

23

Knipperlicht
Mooier, robuuster, slimmer: het opnieuw
geïnterpreteerde knipperlicht met waarschuwingsfunctie. Ook de rijder wordt met
licht- en geluidssignalen gewaarschuwd
als er geknipperd wordt. Het op batterijen
werkende knipperlicht wordt op de zitleuning
gemonteerd, de bedieningsknoppen aan de
handgrepen – naar wens links en rechts per
schakelaar of beide schakelaars samen op
een handgreep.

21

22

23

24

24
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HASE BIKES Dealer

WERELDWIJD MEER
DAN 550 DEALERS.
De dichtstbijzijnde HASE BIKES dealer
is misschien dan wel niet direct om de
hoek, maar in ieder geval wel op hetzelfde
continent. Alle adressen op onze website!

GEEN ADVIES, GEEN
FIETS? PRECIES.
HASE BIKES heeft geen online shop omdat het niet mogelijk is om een digitale proefrit te maken. Echter, alleen
tijdens een proefrit kan persoonlijk worden ervaren wat er
allemaal mogelijk is. Bovendien komt de klasse van onze
fietsen alleen volledig tot zijn recht wanneer ze individueel
aan de desbetreffende rijder worden aangepast.
En dat is precies wat de speciaalzaken, waarin wij vertrouwen hebben, kunnen doen. Ze zijn niet alleen uitstekend
op de hoogte van alles wat met fietsen te maken heeft,
maar ook gespecialiseerd op het gebied van revalidatie.
Met hun kennis van ergonomie en fysiologie vinden zij voor
iedereen het juiste model en stemmen deze perfect af op
de rijder. Bovendien zijn ze betrouwbare contactpersonen
wanneer het gaat om andere aanpassingen, onderhoud,
reparatie enz.
Wat wij vooral zeer waarderen aan onze dealers, is hun
enthousiasme en het plezier dat ze ontlenen aan het feit
dat ze andere mensen de mogelijkheid kunnen bieden om
te fietsen. Met een behoorlijke knowhow, creativiteit en
soms ook met onorthodoxe oplossingen maken ze vaak
zelfs iets wat schijnbaar niet mogelijk is, toch mogelijk.
Dit doet ons altijd weer veel plezier en geeft ons een trots
gevoel.
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PREMIUM DEALERS

TOP DEALERS

HASE BIKES Premium dealers verkopen onze modellen
TRIGO/TRIGO UP, PINO
ALLROUND en Steps, KETTWIESEL EVO STEPS, LEPUS
STEPS en al onze racks en
fietstassen.

Bij HASE BIKES Top dealers
vindt u ons model KETTWIESEL EVO STEPS of LEPUS
STEPS en in elk geval de
modellen TRIGO/TRIGO UP
en PINO STEPS, inclusief de
bijbehorende fietstassen en
ons PORTER RACK.

PINO DEALERS

REVALIDATIE
DEALERS

Onze HASE BIKES PINO
dealers bieden u de modellen
PINO ALLROUND en PINO
STEPS aan en de bijbehorende fietstassen en het PORTER
RACK.

De revalidatie dealers van
HASE BIKES zijn gespecialiseerd in onze modellen TRIX
en TRETS, en onze speciale
revalidatie accessoires.
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HASE BIKES op internet

AFSCHEID VAN ANALOOG
Nog één keer doorbladeren, en dat was het dan. Met andere woorden: dit is de laatste pagina
van de catalogus. Een nog dikker exemplaar wilden we niet, hoeveel we ook van papier houden.
Maar natuurlijk is er nog veel meer over ons te zeggen, te vertellen en van ons te zien. En dat
is precies wat we op onze website doen.
Naast meer informatie over fietsen en accessoires en verhalen over HASE BIKES en -bikers
zijn daar al die mooie dingen te vinden die analoog niet mogelijk zijn: bijv. een configurator
voor de gewenste fiets, een interactieve dealerkaart, brochures om te downloaden en heel
veel filmpjes. Natuurlijk zijn er ook links naar onze accounts op instagram, youtube, twitter
en facebook.

WWW.HASEBIKES.COM
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