
Håndcykel og batteridreven 
forløber til kørestol 
Produkt Excl. moms 

DKK 
Incl. moms  
DKK 

Firefly elektrisk 
forløber til 
kørestol 

18.025 2.531,25 

Dragonfly 
håndcykel til 
kørestol 

11.536 14.420,00 

Ekstra litium 
Batteri 

4.635 5.793,75 

Støtteben til 
cyklen  

1.545 1.931,25 

Adapters til 
foldestole 

1.751 2.188,75 

Clamper Helium  
(sæt med 4) 

1.545 1.931,25 

Kurv og 
montering 

907 1.133,75 

 

Vejledende priser 2015. Forbehold for ændringer. 

Ekstra udstyr 

 

Støtteben  

Letter 

sammen-

kobling 

 

 

 

 

 

Tetra handsker 

Med eller uden 

koblingspind 

 

 

 

Kurv 

Monteres 

foran på 

påspændings 

cyklerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk forhandler af 

 

Løbehjul med sadel  
2 eller 3 hjul m./u. motor 
Produkt  Excl. moms 

DKK 
Incl. Moms  
DKK 

Next Step  
(2 hjul) 

6.139 7.673,75 

Steady Walk  
(3 hjul) 

9.209 11.511,25 

Long Walk,  
2 hjul & motor 

18.005 22.506,25 

E-Steady Walk, 
3 hjul  
m. motor 

21.095 26.367,75 



Produkter 

ROLO NEXT STEP 

Sparkecykel med 2 hjul 

og en blød sadel.  

 

 

 

ROLO LONG WALK 

Long Walk, elektrisk løbehjul 

med blød sadel og elmotor, 

der kan hjælpe dig til en fart på 

20 km/t. 

STEADY WALK 

Rolo Steady Walk har 

god stabilitet da den 

med sine 3 hjul 

hjælper dig med at 

holde balancen. 

E-STEADY WALK 

Rolo E-Steady Walk har 

stabilitet med sine 3 hjul og 

fart ved hjælp af elmotoren. 

 

DRAGON FLY 

Dragonfly er en håndcykel der monteres via beslag 

på din kørestol. Du får motion samtidig med du 

kommer hurtigt frem. 

 

 

 

 

 

 

FIRE FLY 

Firefly er en elektrisk forløber til kørestolen. Den 

giver dig elkraft på kørestolen. Der er indbygget 

baggear så du hurtig kan vende. Med den støjsvag 

navmotor kan du køre 30 km. Pr. ladning, med en 

fart mellem 6- 20 km/t.  

 

 

 

 

 

 

 

”Der er sket meget godt 

med letvægtskørestole de senere år. 

Men med tiden får de fleste behov for at 

skåne arme og skuldre. Ligeledes kan det 

være hårdt at gå med stokke. 

Derfor glæder jeg mig over, at vi nu kan 

tilbyde RIO Mobility’s simple og 

funktionelle løsninger”. 
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