Voel je zeker in het verkeer, er zijn vele oplossingen
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1 Inleiding
Pot tweewielers streeft ernaar om u zo lang mogelijk mobiliteit te bieden. Dit kan in
vele vormen zijn, van fiets tot scootmobiel.
Op de volgende pagina’s vindt u oplossingen als het fietsen met een gewone
(elektrische) fiets lastiger wordt.
Wij verkopen, onderhouden en repareren al deze producten.

Ons streven is om ons enthousiasme naar u over te brengen zodat mobiliteit een
ware beleving is en u uw vrijheid behoudt.

Kom gerust eens bij ons in de winkel kijken naar wat Pot tweewielers u
allemaal kan bieden.

Kijk ook eens op onze websites:

www.pottweewielers.nl
www.aangepastefiets.com

Pot tweewielers, ruim 50 jaar een vertrouwd adres
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2 Lage instapfiets
Bij de lage instapfiets is het opstappen veel makkelijker. Ook zijn er lage
instapfietsen waar u altijd met twee voeten aan de grond kunt komen.

2.1 De Van Raam Balance
De Balance lage instapfiets van Van Raam is een comfortfiets met een lage instap en
een uniek ontwikkeld frame. Bij de Balance fiets kunt u
altijd met beide voeten op de grond zonder van het
zadel af te gaan en toch met een optimaal gestrekt
been fietsen.
Het grote voordeel van de Balance is de unieke
ergonomische (makkelijke) 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. De Balance is
te verkrijgen met vele opties.

2.2 De Gazelle Balance
De naam zegt het al: altijd in evenwicht met de
Balance C7 HFP. Dankzij het speciale ontwerp stap je
makkelijk op en af en kan je altijd met beide voeten
bij de grond. Dat maakt de Balance C7 HFP tot een
heel veilige elektrische fiets.
Voordelen
•

Extra grote antislip pedalen

•

Afneembaar duidelijk leesbaar display

•

Gecontroleerd remmen met de Shimano Nexus
rollerbrake

•

Optimaal zitcomfort dankzij gepatenteerd ISP®
zittechnologie
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3 Driewielfietsen
Pot tweewielers kan vele soorten driewielers leveren. Bij driewielfietsen kunt u onder
alle omstandigheden blijven zitten op de fiets waardoor u zich erg zeker en
vertrouwd voelt.
Er zijn drie modellen mogelijk:
•
•
•

2 wielen voor
2 wielen achter
2 wielen achter, laagzitter

De modellen hebben allemaal eigen eigenschappen. Om erachter te komen welk
model voor u het beste is, mag u gerust een keer langskomen bij Pot tweewielers
voor geheel verblijvende informatie. Uiteraard zijn deze modellen ook als elektrisch
leverbaar.
De keuze voor twee wielen voor of achter is persoonlijk. De enigste afweging is wat u
het prettigst vindt.

3.1 Twee wielen voor
Twee wielen voor heeft als voordeel dat je de breedte van de
driewieler heel erg goed kunt inschatten.
Wanneer je loopt met deze fiets kan de achterkant niet tegen
je benen botsen. Dit model is gemakkelijk voor (oudere)
gebruikers die lang niet gefietst hebben.
Als nadeel kan gezien worden de grotere draaicirkel en de
breedte.
Deze driewieler is ook elektrisch leverbaar.

3.2 Twee wielen achter
Deze driewieler vergt wel enige gewenning, maar dat is
snel aan te leren. Ook is het mogelijk om te keren of
wenden met een kleine draaicirkel.
De City fietsen zijn sportieve stadsmodellen, die eruit
zien als gewone fietsen. Maar onder dat trendy uiterlijk
gaat een wereld aan handige, hoogwaardige en
comfortabele eigenschappen schuil. De fietsen zijn
robuust en betrouwbaar, zodat je in elke verkeerssituatie
stevig op het zadel zit. Die stabiliteit is te danken aan het
lage zwaartepunt van de fiets en geeft je een stukje
zekerheid. Ondanks zijn robuustheid en wegligging, is de
City fiets licht in gewicht. Dat komt door het gebruik van gepoedercoat staal en
aluminium. Deze driewieler is ook elektrisch leverbaar.
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3.3 Twee wielen achter, laagzitter
Deze driewieler met twee wielen achter is de driewieler
die het meest natuurlijke aanvoelt en bijna geen
gewenning heeft. Bijna iedereen fietst er zo op weg.
Leverbaar met 5 versnellingen een achteruitrijfunctie
met terugtraprem of in een uitvoering met
handremmen zonder achteruitrijfunctie.
De driewieler heeft een lage zit en voelt daardoor erg
vertrouwd aan. De draaicirkel is erg klein waardoor u
makkelijk kunt keren bij weinig ruimte.
Als nadeel kan worden gezien dat deze iets langer is,
maar echter niet langer dan een gewone fiets.

Deze driewieler is ook elektrisch leverbaar.
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4 Fiets met zijwielen
Wilt u blijven fietsen op uw eigen fiets?
U heeft moeite met evenwicht bewaren. Zijwielen kunnen voor u
een oplossing zijn.
Soms hebt u net iets extra’s nodig om u veilig te blijven voelen
op de fiets. De Swinging Wheels verende zijwielen kunnen u
daarbij helpen.
De Swinging Wheels zullen u net dat stukje meer zekerheid
geven, wat u nodig heeft bij het op- en afstappen en
bijvoorbeeld stilstaan bij het stoplicht.
Het vergt enige gewenning, het is goed te leren.
U kunt een fiets met zijwielen bij ons uitproberen om te ervaren
hoe dat fietst.

Deze zijwielen zijn op bijna elke fiets te monteren, dus
hoogstwaarschijnlijk ook op uw eigen fiets.
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5 De duo fiets
Huka Orthros, fietsplezier voor twee!

Wilt u fietsen, maar kunt u niet zelfstandig de weg op? Vindt u het leuk om er samen
op uit te gaan, maar bent u bang de controle over de fiets te verliezen? Kies dan
voor de Orthros. Deze duofiets maakt het mogelijk om, ondanks beperkingen, mobiel
te zijn en fietsplezier te hebben.
Bij de Orthros zitten de begeleider en de passagier naast elkaar. Het grote voordeel
hiervan is dat de begeleider goed zicht heeft op de passagier en op de weg. De
passagier kan vrij om zich heen kijken. Uiteraard is naast elkaar zitten wel net zo
gezellig. Ook kun je heel gemakkelijk op- en afstappen, de Orthros is standaard al
voorzien van een draaibare stoel voor
de bijrijder.
De Orthros heeft drie wielen, die maken
hem stabiel en maakt dat men kan
blijven zitten als men stil staat. Dit
maakt deze duofiets uitermate geschikt
voor beweeglijke passagiers of
passagiers met evenwichtsproblemen.
De Orthros is een kwaliteitsproduct dat
precies volgens uw eisen afgebouwd
wordt. Het frame is zeer stabiel en is
behandeld met een hoge kwaliteit
epoxylak. Dit garandeert jarenlang
rijplezier.

De veiligheid wordt verder vergroot door een parkeerrem en licht bedienbare
handremmen waarvan de achterremmen hydraulische schijfremmen zijn.
De verlichting zorgt ervoor dat je niet alleen zelf goed kunt zien in het donker, maar
ook gezien wordt! Bij deze duofiets is de begeleider degene die de fiets bestuurt.
Het rechter stuur is vastgezet, dit geeft de passagier een stabielere zit. De sturen
zijn in hoogte en hoek instelbaar om een optimale fietspositie te garanderen. De
stoelen zijn middels een slede systeem te verstellen. Op deze manier heeft u altijd
de optimale afstand tot stuur en pedalen.
Bovendien de Orthros een zeer complete fiets. Ook is de Orthros standaard al
voorzien van anti-lekbanden.
Dit maakt dat de Orthros duofiets veilig en comfortabel fietsplezier garandeert voor
een lange periode.
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6 Aanpassingen aan fiets
Pot tweewielers kan uw bestaande fiets of nieuwe fiets aanpassen zodat u er
makkelijk mee overweg kunt en zich één met de fiets voelt. Dit is zeer belangrijk
aangezien dat vertrouwen geeft tijdens het fietsen.

6.1 Cranck verkorter
Indien u uw knie minder kunt buigen kan een cranck verkorter een
erg prettige oplossing zijn. Doordat het pedaal minder hoog komt
hoeft u de knie minder te buigen.
De cranck verkorter (ook wel verkorte crank genoemd) is ook
geschikt voor mensen met een beenlengte verschil. Dit
fietshulpmiddel heft ieder verschil in beenlengte op.

6.2 Excentrische cranck
Een excentrische pedaalarm, ook
wel excentrische crank of
flexpedaal genoemd, maakt
fietsen mogelijk wanneer u uw
knie of heup beperkt kunt
buigen. De maximale strekking
van uw been blijft ongewijzigd.
Dit handige fietshulpmiddel
wordt gemonteerd tegen de
bestaande pedaalarm (crank)
van uw (elektrische) fiets.
U kunt fietsen vanaf een kniehoek van 100-110 graden. Ter vergelijking; als u geen
beperkingen heeft in knie of heup is de kniehoek bij fietsen ongeveer 60 graden
wanneer de pedaal boven is.

Belangrijkste kenmerken:
•
•
•
•

Instelbaar naar een kniehoek van 100-110 tot 70-80 graden (naar
mate van herstel of afhankelijk van uw beperking in knie of heup)
Behoud van de normale en juiste fietspositie, beenstrekking en
voetplaatsing
Eenvoudig door ons te monteren met gebruik van uw huidige
trapper in ca.15 minuten
Geschikt voor iedere (elektrische) fiets en hometrainer
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6.3 Brede pedalen
Er zijn extra brede pedalen leverbaar waardoor u minder
snel van de pendalen afschiet. Een opstaande rand aan de
binnenzijde zorgt ervoor dat uw voet niet naar de
binnenzijde van de pedaal kan afschieten.

De pedalen zijn tevens erg ruw en iets hol voor nog betere
grip, ook onder vochtige omstandigheden.

6.4 Prostaatzadel
Last van de prostaat of zitproblemen hebben in de
schaamstreek? Wij hebben een erg goede oplossing.
Dit is het ISM-prostaat zadel met het grootste oppervlakte.
Voor veel mensen komt dit zadel als geroepen. Zitproblemen
op de fiets om wat voor reden dan ook? Met dit zadel stapt u
weer vrolijk op de fiets.
Geschikt voor elke fietser.
Door de perfecte doorbloeding van het onderlichaam behoren
veel klachten tot het verleden.
Ontworpen door iemand die opnieuw durfde te denken, met als resultaat een uniek
zadel waarop je zo prettig zit dat je je zult afvragen waarom het zolang heeft moeten
duren voordat dit werd uitgevonden!
Een dikke laag ISM foam zorgt voor een zeer
prettig, niet warme en zachte zit!
Ook voor mannen die zijn geholpen aan de
prostaat is dit een ideaal zadel, er is geen
druk meer. Het zadel voor (elektrische)
stadsfietsen en hybrides, ook voor de
gezettere mensen onder ons.
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6.5 Spiegel
Met een spiegel heeft u ook goed zicht achter u. Het geeft
een extra stuk zekerheid en veiligheid. Hierin zijn
verschillende modellen leverbaar.

6.6 Bediening aan één kant
Wij kunnen nieuwe maar ook uw eigen fiets aanpassen
zodat u met één hand zowel de versnelling als de
remmen bediend. Dit kan een erg goede oplossing zijn
indien u in een van de beide handen minder kracht of
oriëntatie gevoel
heeft.

6.7 Stokhouder
Wij kunnen een stokhouder aan uw fiets of scootmobiel monteren zodat u
makkelijk en veilig uw wandelstok kunt vervoeren.

6.8 Haakse zadelpen
Steco zadelpen Pin Up haaks 25.8, zorgt meer instapruimte door een
grotere afstand tussen het stuur en het zadel.

6.9 Overige aanpassingen
Pot tweewieler heeft nog veel meer mogelijkheden aan aanpassingen, zoals pendalen
met fixatie, beenfixatie, rugsteunen enz. Kom gerust langs voor informatie of bezoek
ook eens onze websites:
http://www.pottweewielers.nl
www.aangepastefiets.com
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7 Scootmobiel
Mocht u niet meer kunnen fietsen dan kunt u zich waarschijnlijk nog wel verplaatsen
met een scootmobiel. Zo houdt u toch nog de vrijheid en blijft u onafhankelijk.

7.1 Modellen met vier wielen
Doordat je op vier wielen rijdt, ervaar je een optimaal gevoel van veiligheid en val je
niet zomaar. Bochten zijn geen probleem, je gaat er gemakkelijk en stabiel
doorheen. Ook zijn lange afstanden makkelijker realiseerbaar doordat je koersvast
kunt rijden.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer comfort en zekerheid bieden
Eenvoudige bediening en besturing
Makkelijk te leren, voelt erg vertrouwd
Zeer comfortabele zitting
Afstanden tot 50 km mogelijk
Vele modellen leverbaar
Opvouwbaar model voor in de auto
Rijeigenschappen worden aangepast aan uw behoeften
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7.2 Onderhoud, reparatie scootmobiel
Natuurlijk kunnen wij uw scootmobiel ook onderhouden en
repareren. Van de meeste merken kunnen wij onderdelen
leveren.
Wij adviseren een keer per jaar een uitgebreide
onderhoudsbeurt, waarbij wij ook uw accu testen. Zo is de
kans veel kleiner dat u met een lege of defecte accu
onderweg komt te staan.

7.3 Accu testen scootmobiel
Wij hebben testapparatuur om de accu’s van uw scootmobiel te
testen en leveren ook accu’s voor bijna alle scootmobielen.
Dit is geen snelle test maar een uitgebreide capaciteit test
waardoor zeer betrouwbaar. U krijgt ook een meetrapport mee.

12

8 Rollator
8.1 Reparatie en verkoop
Pot tweewielers levert en repareert ook rollators. U krijgt gedurende de reparatie een
gratis leenrollator aangeboden, met een dag is uw rollator gerepareerd.

8.2 Instellen van een rollator
Wanneer u een rollator hebt, spreekt het voor zich dat je deze wilt aanpassen aan
uw lichaam. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het lopen met de rollator zo
optimaal en tevens zo veilig mogelijk verloopt.
Om de rollator in te stellen gaat u tussen de achterwielen staan. Vervolgens gaat u
zoveel als mogelijk is rechtop staan en laat dan uw armen ontspannen langs je
lichaam hangen. De handvaten dienen te worden vastgezet ter hoogte van de
polsen.
Door op deze manier een rollator in te stellen bent u er altijd zeker van dat u
beschikt over die stabiliteit die je nodig hebt en dat in nagenoeg alle
omstandigheden.

8.3 Voor- en nadelen bij lichtgewicht rollator
Tegenwoordig vinden mensen bij het aankopen van een rollator het uitermate
belangrijk dat deze over een beperkt gewicht beschikt. Dit is uiteraard interessant
voor de wendbaarheid en het algemene gebruik van de rollator. Ook wanneer je deze
gewoon even wenst op te pikken om ergens weg te zetten is een beperkt gewicht
een meerwaarde.
Het moet echter gezegd worden dat een lichtgewicht rollator niet alleen voor-, maar
ook nadelen met zich meebrengt. Als een rollator licht is, beschikt deze vaak over
minder stabiliteit. Vooral voor mensen met ernstige problemen bij het wandelen kan
het interessant zijn om te kiezen voor een rollator die net iets zwaarder is.
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8.4 De standaard rollator
De Roll ’n Go Rollator is een ideale loopwagen voor buitenshuis
en binnenshuis, waarmee u kunt gaan winkelen, wandelen of
veilig een dienblad van de keuken naar de eetkamer kunt
verplaatsen. De Rollator is gemaakt van duurzaam staal en
heeft een breed zitvlak voor een comfortabele rustpositie. De
handgrepen zijn gemaakt van een zacht materiaal en hebben
een ergonomische vorm voor comfortabel gebruik. Dankzij de
parkeerremmen kan de rollator veilig worden geblokkeerd
voordat u gaat zitten. In ingeklapte positie kan de Rollator
gemakkelijk worden vervoerd.

Door het slimme vouwsysteem zeer gemakkelijk en zonder enig gevaar voor
beklemming op te vouwen. Inclusief mandje en dienblad.
Eigenschappen Roll’nGo Rollator standaard:
•
•
•
•
•

•

Hoogte verstelbaar van 78 tot 95 cm
Breedte 66,5 cm
Diepte 59 cm
Zithoogte 60 cm
Gewicht 11 kg (zonder dienblad en mandje)
Max. gebruikersgewicht 100 kg

8.5 De lichtgewicht rollator
Door het lage gewicht is de rollator met één handbeweging op te
vouwen tot een handzaam pakketje, waarna u hem eenvoudig
meeneemt in de bus, auto, taxi of met het openbaar vervoer.
Het zitje van deze mooie, stevige en praktische rollator is
bijzonder comfortabel. Ook de remmen werken licht, wat het
bedieningsgemak en uiteraard de veiligheid van deze rollator
vergroot.
De Deluxe is een bijzonder lichtgewicht rollator. Hij is vervaardigd
uit zeer lichtgewicht aluminium, waardoor het gewicht blijft steken
op slechts 6,7 kg.

Eigenschappen Roll’nGo Deluxe:
•
•
•
•
•
•

Hoogte verstelbaar van 82 tot 94,5 cm
Breedte 63 cm
Diepte 65,5 cm
Zithoogte 54 cm
Gewicht 6,7 kg
Max. gebruikersgewicht 136 kg
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9 Partners
Pot tweewielers werkt nauw samen met de onderstaande partners:

Blankenburg 9
7481 DX Haaksbergen
www.pottweewielers.nl
www.aangepastefiets.com

053 572 21 98
info@pottweewielers.nl
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