Nieuw in de verhuur bij ons, de aangepaste fietsen van het merk Van Raam zijn vanaf nu bij ons in de
verhuur, deze fietsen waren voor heen bij Easy riding Texel.
Voor klanten die vragen naar fietsen kunt U deze verwijzen neer onze website
WWW.vermeulenbikes.nl
Onderstaand een overzicht van de fietsen
Via de optionele schakelbare vrijloop kunt u bepalen
of en hoe de bijrijder meefietst.
Deze fiets heeft u een trapondersteuning die het
fietsen op deze modern vormgegeven duofiets
helemaal “ funtogo” maakt.

De Fun2Go is een duofiets, een driewieltandem
waarbij de gebruikers naast elkaar zitten. Een
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 van de bijrijder is ook draaibaar
waardoor het opstappen helemaal eenvoudig wordt.
De wendbaarheid van de Fun2Go side by side fiets
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.

De Funtrain is een automatisch, hydraulisch
geremde duofietsaanhanger die achter een
bestaande of nieuwe Fun2Go duofiets gekoppeld
kan worden. Op deze manier kan een begeleider
veilig met drie bijrijders fietsen of gewoon met
één bijrijder op de Fun2Go zelf.
Op de bestaande Fun2Go wordt een trekhaak
gemonteerd, en automatische hydraulische,
oplooprem. De bestuurder van de voorste
duofiets heeft zo 100% controle over de
Funtrain en Fun2Go.
De bestuurder is de enige die stuurt en remt,
alle vier berijders kunnen meefietsen.

Bij de VeloPlus rolstoeltransportfiets kan de
passagier in de eigen rolstoel blijven zitten. Vrijwel
elke handbewogen rolstoel wordt door één persoon
zeer eenvoudig en snel op het kantelbare plateau van
de rolstoelfiets gereden en vastgezet. Zonder
zware inspanning en zonder transfer wordt de eigen
rolstoel op de fiets geplaatst.

De Easy Rider driewielfiets voor volwassenen is
duidelijk verschillend van andere driewielers. Door
het unieke frame is er een lage instap en een
stabiele lagere zitpositie. Doordat uw zwaartepunt
laag ligt, u op een zitting met rugleuning zit en u een
stuur voor u heeft, voelt u zich veilig en zeker. De
zithoogte en de zithoek zijn instelbaar. De
voorwaartse trapbeweging en de vering in het frame
zorgen voor een perfect rijcomfort. De speciale
fietshouding geeft minder belasting van de rug, nek,
schouders en polsen.
Vrijwel iedereen fietst zonder enige gewenning weg
op deze fiets.

De OPair is een rolstoelfiets waarmee u een
rolstoelgebruiker kunt vervoeren. Aan de voorzijde
van de fiets is er 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 licht schuin staande voorwielen geven de fiets
extra rijcomfort en stabiliteit. 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. Met de
optionele elektromotor heeft u ook ondersteuning
tijdens het fietsen.

Het grote voordeel van de Balance is de unieke
ergonomische zithouding. Polsen, schouders en
nek worden tijdens het fietsen nauwelijks belast.
Door de meer voorwaartse trapbeweging kunt u
de kracht van uw benen beter benutten dan bij
een klassieke fiets. Doordat het zwaartepunt wat
lager ligt is het fietsen extra makkelijk en
comfortabel. Deze fiets is dus veel meer dan een
lage instapfiets, hij is veel veiliger doordat u op
het zadel kunt blijven zitten bij een stop.

