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Off Road

Frihet i naturen
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OFF ROAD
Ett naturligt val
Off Road är en fantastisk, terränggående sulkyvagn till de 
lite mer tuffa utflykterna i skog och mark. Sulkyn är utrustad 
med trumbromsar på bakhjulen. Hög frigång gör det enkelt 
att ta sig över och förbi besvärliga underlag såsom gropiga 
vägar, högt mjukt gräs, vattenpölar, stubbar och trappor. 
De fyra stora luftpumpade däcken och sulkyvagnens egna 
låga vikt (tillsammans ca 14 kg) gör sulkyn extra lättkörd på 
sandstrand och gräsmarker.

Ram och fälgar är av aluminium. Hjulen monteras snabbt 
av och på med hjälp av Quick Release. Hjulens placering 
och den lätta aluminiumramen ger vagnen en fantastisk 
balans och gör vagnen lätt att köra i tuff terräng.

På ryggen finns en stor ficka i klädseln. Där kan t ex en 
extra tröja få plats.

Fakta

Off Road 
Junior

Off Road 
Senior

Artikel nr (standard) 1009 1014

Artikel nr (med länkhjul) 1009-1060 1014-1060

Sittbredd 39/29 cm 43,5/34

Sittbredd med insats 29 cm 33 cm

Sittdjup 30 cm 45 cm

Sittdjup med insats 23 cm 37 cm

Ryggstödshöjd 63 cm 68 cm

Ryggstödshöjd med insats 55 cm 60 cm

Ryggvinkel 82o 82o

Vikt 12,5 kg 13 kg

VIkt med insats 13,5 14 kg

Max belastning 80 kg 80 kg

Längd ihopfälld 125 cm 150 cm

Färg chassi Silver Silver

Färg klädsel Svart Svart

Till Off Road finns en sittinsats som är enkel att anpassa 
individuellt för varje användare. Liten och smidig sol- 
och regnskärm är lätt att montera på och av.

Fempunktsbälte, där axel/höftband kan låsas separat, 
ingår i standardutförandet.

Tillbehör
Sittinsats
Sol- och regnskärm
Armkudde
Liten nackkudde
Stor nackkudde
Fotremmar
Regnskydd för benen
Förlängd körbygel (Off Road Junior)
Abduktionskloss
Dragbygel med cykelkoppling (ej junior)

Kopplingsset till cykel finns som tillbehör.

Off Road Senior och Off Road Junior standardutförande.

Välj mellan standardutförande eller länkhjul fram.


