
http://www.reha-ort.pl/schuchmann/rowerek_momo/

Rowerek MOMO
Rowerek trójkołowy jako doskonała pomoc w terapii dla 
dzieci, nastolatków i dorosłych.

NOWY rozmiar
26“ (XL)!max. 120 kg

16 - 23 cm

28 - 98 cm
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Rowerek trójkołowy jako doskonała pomoc w 
terapii dla dzieci, nastolatków i dorosłych.
� Rowerek trójkołowy MOMO spełnia wiele 
terapeutycznych potrzeb pacjenta.
� Ma mobilizujący i stymulujący wpływ na stawy, 
mięśnie i krążenie. Zachęca pacjenta z zaburzeniami 
ruchu do poruszania się. 
� Nasze rozwiązanie zachęca pacjenta do użytkowania 
rowerku, które jest lepszym rozwiązaniem od rowerka 
stacjonarnego. 

�  Aby zmniejszyć wagę rowerku tak aby każdy 
pacjent mógł z niego korzystać rama została wykonana 
z wzmocnionego aluminium.
� Zwarta konstrukcja i zoptymalizowana geometria 
rowerka trójkołowego MOMO z niskim środkiem 
ciężkości sprawia, że rowerek jest zwrotny i przyjemny 
w codziennym użytkowaniu.

�  Wysokiej jakości materiały użyte w rowerku MOMO 
stawiają nowe standardy w gronie rehabilitacyjnych 
rowerkach trójkołowych
� Dostępne jest wiele opcji rowerka od sztywnej jazdy 
aż do 7-mio biegowej przerzutki wspomaganej 
elektrycznie z elastycznym pchaczem.

Rowerek MOMO z rączką dla opiekuna wyposażoną w hamulec.

12“ 16“ 20“ 24“ 26“ 26“ (XL)
Rozmiar między pedałem a siedziskiem (górna krawędź)* 28 - 35.5 cm 42 - 57.5 cm 48 - 65.5 cm 54 - 71.5 cm 65 - 82.5 cm 70 - 87.5 cm
Rozmiar między pedałem a siedziskiem (górna krawędź)** 31 - 39.5 cm 45 - 62 cm 51 - 68 cm 57 - 82 cm 68 - 93 cm 73 - 98 cm

                Sztyca od siodełka 33 cm 39 cm 45 cm 52 cm 58 cm 58 cm
Rozstaw osi 68 cm 80 cm 91 cm 104 cm 112 cm 112 cm

Maksymalna regulacja siodełka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm 23 cm

Długość całkowita 102 cm 120 cm 140 cm 165 cm 178 cm 178 cm

Szerokość całkowita 58 cm 65 cm 69 cm 75 cm 75 cm 75 cm

Max. obciążenie 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Waga rowerka 12 kg 14.5 kg 17 kg 19.5 kg 21.5 kg 21.7 kg

*ze standardową sztycą , /**ze sztycą T

Elementy wysokiej jakości, bardzo ciche podczas eksploatacji.

Bardzo wygodny dostęp do pedałów. Poprzez nisko ułożoną ramę. 7 biegowa przerzutka
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Rozmiar ramy dla 12“: Różowy dla 16“+20“: Żółty dla 24“+26“:  Szary metalic

Niebieski Granatowy  Biały

Biały  Biały
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