
TriRide T-Rocks

Leveres og monteres af:

Kørestolseksperten	ApS
Showroom:	Livøvej 27a,	8800	Viborg
+45	30285911
hp@koerestolseksperten.dk
www.koerestolseksperten.dk

Afprøv i egen stol – nemt, og bekvemt



T-Rocks er den nye model fra Triride som ikke kender til forhindringer.

Det dobbelte batteri, samt hele Trirides teknologi koncentreret i en enhed 

tilfredsstiller frihedsbegæret ud over alle grænser.

Ydeevne: 2000W, 48V

Rækkevide op til 50km

Dobbelt påspænding forhindrer slør

Kan monteres på fastramme- og krydsramme 

kørestole

Bakgear

Adaptiv Fartpilot (ACC)

Intelligent Bremse System (IBS)

Vægt: 12,5kg

20” drivhjul

LCD Display

Kraftfuld Skivebremse

Stel i rustfri stål

Husk altid, at få monteret og afprøvet en hjælpemotor på egen kørestol, 

inden du beslutter dig for model og leverandør af din hjælpemotor.



Med de patenterede klemmer, kombineret med den ekstra 

håndskrue/lås og split, minimeres slør, og der opnås derved en mere 

sikker kørsel.

Front montering betyder også at brugeren let kan få benene i en 

kørepose, eller få regnslag over dem.

Sikkerhed frem for alt



Op ad bakke reagerer den 

adaptive fartpilot automatisk, så 

den tilpasser hastigheden der 

derved forbliver konstant.

På lige strækninger justeres hastigheden konstant, 

så der benyttes mindst mulig energi. 

Ned ad bakke opretholdes den 

ønskede hastighed ved hjælp af 

motorbremsen, og samtidig 

oplades batteriet.

Adaptiv Fartpilot (ACC)



Intelligent Bremse System (IBS)

Kør mere sikkert med det Intelligente bremse System (IBS). 

Den elektroniske bremse minimerer risikoen for at drivhjulet 

låser ved nedbremsning på glatte overflader, og minimerer 

dermed risikoen for uheld.

IBS med bremsehåndtag:

Ved let tryk på håndtaget aktiveres IBS, 

uden hjælp fra den hydrauliske/mekaniske 

bremse.

Ved hårdere tryk på håndtaget, aktiveres 

begge bremse systemer.

IBS med knap (tilvalg):

Knappen på styret dækker over hele IBS 

funktionen. Ved et tryk på knappen får 

brugeren det fulde udbytte af det 

intelligente bremse system, uden brug af 

den mekaniske/hydrauliske bremse.



Tilpasning til brugere med nedsat håndfunktion

Særligt styr til brugere med tetraplegi

Håndtag med indbygget gas og bremse 

(skub/træk).

Betjening til Intelligent Bremse 

System (IBS), samt Adaptiv Fartpilot (ACC).

Kontakt os hvis du ønsker mere information: www.koerestolseksperten.dk


